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  :المقدمة

 تواجه المدينة صعابا ومشاآل عدة وان آانت ،مع مرور المجتمع بمراحل الحضارة والتقدم

تختلف هذه األخيرة من مدينة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر إال أن هناك مشكالت عامة تظهر مع 

لمناطق  فهناك مشكلة زيادة السكان ومشكلة اإلسكان وظهور ا،نمو المجتمعات اإلنسانية في الحضر

الطالق وتشرد األحداث والسلوك اإلنحرافي المتخلفة ثم هناك مشكالت إجتماعية آمشكلة األسرة و 

ذلك هناك المشكلة اإلقتصادية وما يتبعها من البطالة وأخيرا قصور  وباإلضافة إلىوالجريمة 

شوء أزمة حضرية الخدمات التربوية و التعليمية و الترفيهية و الصحية وما إلى ذلك مما يؤدي إلى ن

.              عويصة تهدد أمن و سالمة الحياة الحضرية، فكان الحل هو التجمعات الحضرية الجديدة آبديل

آبر لها  أجزاء من مجتمعات قائمة بالفعل أشمل وأوألن التجمعات الحضرية الجديدة هي

صادية المحددة و المعروفة و التي يمكن عاداتها و تقاليدها و أهدافها و بناءاتها اإلجتماعية و اإلقت

أن تبقى بعض مظاهرها في التجمعات الحضرية الجديدة أو هي جماعات متكاملة أريد لها تخطيط 

أو برامجا أن تقوم في مناطق بعيدة أو قريبة من الجماعات القائمة و المستقرة لتخفيف الكثافة 

تجمعات الحضرية الجديدة ال ينبغي أن تكون  أو لبث طريقة جديدة في الحياة فال،السكانية فيها

مجتمعا سكنيا فحسب، وإنما تقوم أساسا لتحقيق أهداف إجتماعية ثقافية و إقتصادية معينة، و ألن 

المجتمعات الجديدة هذه و لم يراعى فيها حتى معدل شكل  األهداف غير مرعية عند إقامة هذه

 إسكانها مباشرة و من ثم فعملية التوطين و السكن فقد أدى هذا إلى تضخم هذه المجتمعات عند

التهجير ـ الترحيل ـ لهذه الجماعات من السكان إلى التجمعات الحضرية الجديدة تهدف إلى تحقيق 

التوازن و التكامل فيما بين هذه الجماعات و تحقيق التوحد مع المجتمع من خالل إحياء القيم 

الحديث وجود آم هائل من الجماعات و إن آانت األصلية للمجتمع ذلك أن من مميزات المجتمع 

تختلف من حيث طبيعة تكوينها وعالقاتها و وسائلها و أساليبها و آذا أهدافها فإنها تشترك في 

محاولة تحقيق أآبر قدر من متطلبات و حاجيات أفرادها و ذلك من خالل قيام مجموعة ثابتة من 

، وهذا بإعتبارها وسيلة لتحقيق آثير من األهداف المبادئ والقيم والمعايير و آذا تقسيم للعمل

جتماع عند  وأنهم يقومون باإل،االجتماعية و الفردية و ذلك باعتبار أن للبشر ميال نحو اإلجتماع

على   و قبول قيود، و هذا ببذل الجهود و تقديم التنازالت،وجود منافع متوقعة و مشترآة فيما بينهم

  . غاهمسلوآهم من اجل الحصول على مبت
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حيث ظهرت منذ القديم العديد من الجماعات والتي منها جماعة األسرة و جماعة األصدقاء 

 .و غيرها....و جماعة الجيرة و آذا الجماعات الساللية و الدينية و جماعات المصلحة الخاصة

 1988 ومع التحوالت المجتمعية التي مر بها المجتمع الجزائري و خاصة أحداث أآتوبر 

 برزت إلى الوجود العديد من الجمعيات اإلجتماعية و 90/31 التعددية و آذا قانون و ظهور

الثقافية و الرياضية و السياسية ونحن نجد جمعيات ـ لجان ـ األحياء هذه من بينها و ذلك بإعتبارها 

وسيط بين السكان و الجهات الوصية، فهي من جهته تعد الممثل الشرعي ألفراد الحي السكني و 

 الوصية على إعتبار أن تإلى الجهادافع عنه حيث تعمل على إيصال صوت المواطن و مطالبه الم

هؤالء الممثلين هم نخبة الحي و مثقفيه، باإلضافة إلى دفعهم للتكيف مع ظروف الحياة في الوسط 

الجديد، و من جهة أخرى آونها أدرى بتوجهات و تصورات و إمكانات الجهات الوصية بحكم 

 و التفاعل معهم، آون هذه الجهات تعمل على تفعيل دور الحرآة الجمعوية من خالل االحتكاك

إشراك لجان األحياء هذه في الحرآة التنموية الشاملة من خالل إستشارتهم و توجيههم و آذا 

محاولتها ترسيم المطالب و التوجهات و آذا األطر اإلتصالية و التي تؤدي في األخير إلى تحقيق 

  . التكامل في المجتمعالتوازن و

و إذا آانت الحياة دائما ال يمكن أن توجد في فراغ فإن الكائنات الحية و من بينها اإلنسان 

في أمس الحاجة إلى مكان يمارس فيه نشاطه أو مناشطه الضرورية، فاإلنسان في محاوالته 

ما يطور أيضا في للتكيف مع بيئته فإنه يطور و يحسن في علومه و فنونه و هو إذ يفعل ذلك إن

ثقافته المادية و غير المادية و تختلف المجتمعات في ذلك و تتباين دائرة إهتمامها و عبر هذا 

الطريق تتفاوت الثقافات و تتباين، و حيث أن عملية الترحيل تمت من منطقة حضرية تتميز 

ع لشغل المسكن بظروف إجتماعية صعبة من تخلف و آثافة سكانية عالية تتجلى في المعدل المرتف

إضافة إلى سوء الوضعية المعيشية، األمية، البطالة، اإلرهاب و غيرها و آل هذا أعطى صبغة 

إجتماعية معينة لهذه المنطقة الحضرية، وضف إلى ذلك أن عملية الترحيل تتم آذلك إلى منطقة 

ة في الحياة حضرية جديدة آان الهدف منها هو خفض الكثافة السكانية من جهة و بث طريقة جديد

 .من جهة أخرى

 بالذآر أن قسنطينة بإعتبارها المجتمع األشمل واألآبر والتجمعات الحضرية روالجدي

الجديدة علي منجلي بإعتبارها المجتمع الجديد المستحدث المعنى بالدراسة يحوى العديد من 

  . جمعيات لجان األحياء هذه و التي نكاد نجدها في آل األحياء المرحلة حديثا
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لجان األحياء هذه التي تتمايز فيما بينها تبعا للتنوع الثقافي، آونها أتت من مناطق مختلفة، 

 هيئ لنا 07 هذه التجمعات الحضرية الجديدة بعلي منجلي الوحدة الجوارية يتواجدنا فحيث أن 

 حيث شكل عدم إنجاز األهداف و آذا آثرة ،سبل معايشة نشاطاتها و ردود األفعال إتجاهها

 ممثلي الجمعيات مظهرا مألوفا، لمناوشات و المالسنات الكالمية أمام باب الحي اإلداري بينا

 المتميز بالتجانس اإلجتماعي و بالضبط األمنتقال جماعات لجان األحياء هذه من وسطها فإ

 األسري و بالعالقات الثانوية، و آذا بما تحمله من ثقافة و نمط معيشي، والذي تتخلله مجموعة من

 ولما آان الوسط الجديد يستدعي ثقافة و نمط ،العادات و التقاليد و تحكمه قيم و أعراف خاصة به

 فإن لجان األحياء هذه تجد نفسها في مواجهة هذا النمط الجديد في ،معيشي مغاير لألول في الدرجة

 األحياء محاولة للتكليف معه و مع الجماعات األخرى و ذلك من خالل بروز وظائف جديدة للجان

 حيث إحتلت الوظيفة اإلجتماعية مرآز الصدارة لتليها الوظيفة الخدماتية ثم الترفيهية، هذا ،هذه

التغيير يؤثر في عالقاتها مع غيرها من لجان األحياء من خالل محاولة آل واحدة التأثير و توجيه 

عينة من لجان الجهات الوصية إلى ترآيز المرافق و الخدمات التي تصب في مصلحة جماعة م

األحياء هذه واإلستئثار بأآبر قدر من الخدمات و اإلستفادة المتاحة، و في خضم آل هذا فإنها 

تصطدم بطموح و رغبات لجان األحياء األخرى التي تسعى لنفس األهداف و في نفس الطريق 

 . وآل هذا في ظل اإلمكانات المحدودة للجهات الوصية

 يترجم في آثرة   ،و في هذا اإلطار الحظنا خلل في العالقة فيما بين لجان األحياء هذه

 إضافة إلى اإلستياء و عدم الرضى الذي ترآته هذه األحداث عند قاطني هذه ،النزاعات فيما بينها

األحياء و الذي دفع بالبعض منهم إلى اإلنتقال للسكن في مناطق أخرى و إلى إمتناع آخرين عن 

  . القدوم للسكن فيها

 ! ؟ى الجميع فأين يكمن الخلل يا تررضاألجل ذلك سجل تذمرا آبيرا و عدم 

  و ما هي طبيعة العالقات بين لجان األحياء هذه ؟ *

  و ما هي آذلك طبيعة أنماط التفاعل القائمة فيما بينها ؟ *

   وما هي أيضا األسس و الخلفيات التي تقوم عليها هذه العالقات ؟*

  و ما هي الوظائف الجديدة للجان األحياء هذه ؟ *
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  :و إنطالقا مما سبق تم التوصل إلى الفرضيات التالية

  : الفرضية الرئيسية*

  .تهدف لجان األحياء في مسعاها إلى تحقيق أآبر قدر ممكن من متطلبات وحاجيات أفرادها  

  : الفرضيات الثانوية*

ة الجديدة على لجنة الحي التقرب من أفراد التجمع أ ـ تفرض اإلقامة في التجمعات الحضري  

  .السكني

تحقيق  ى الترآيز علب ـ تفرض اإلقامة في التجمعات الحضرية الجديدة على لجنة الحي  

  .الضروريات للسكان

 ية الجديدة على لجنة الحي توسيع نشاطاتها إلىج ـ تفرض اإلقامة في التجمعات الحضر  

  . دم المواطنينالتكميلية والتي تخالوظائف 

 

طبيعة هذه العالقات و أنماط التفاعل من التحليل النظري للتراث و سوف أنطلق في تحديد 

 إلى جانب معايشتي لظروف الحياة و آذا لسلوآيات لجان ، و آذا الواقع اإلجتماعي،السوسيولوجي

  . األحياء هذه

 : لدراسة هذا الموضوع ما يليمن أهم األسباب التي دفعتعلى أنه 

  .ستقرار تحقيق اإل وهذا من خالل مساهمتها في، لجماعات لجان األحياء هذهل الدور الفعا* 

 والمتمثل في  لمثل هذا السلوك هذهباب تدفع جماعات لجان األحياءأن هناك أسد الطالب اعتقإ * 

  .عدم التفاهم

ن في حد ذاته أحد  قد يكو هذه األحياء لجانن عادات و سلوك أفراد جماعاتد الطالب أاعتق إ* 

  .أسباب الصراع غير المقصودة

  و لهذا يمكن ، التجمعات الحضرية الجديدة علي منجلي حديثة النشأة و الدراسات حولها قليلةإن * 

  . هذه الجديدةالتجمعات الحضريةأن تكون هذه الدراسات نافذة على 

  . الدراسات و األبحاث الخاصة بهذا الموضوعقلة * 

 ،هتمام الباحثينإأهمية الدراسة من خالل آونها تعالج موضوعا يعتبر محل ومن هنا تظهر 

التجمعات  في لجان األحياءهتماما متزايدا من جانب الباحثين بدراسة إفقد شهدت السنوات األخيرة 

 وذلك لما لها من أهمية بالغة في المجتمع المعاصر ولما تشهده المجتمعات الحضرية الجديدة
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 بهذا الموضوع للدور المهم والخطير ناهتمامإ وقد جاء للجان األحياءهور متزايد المستحدثة من ظ

 المجتمع تستقرار و التكيف أو تشتي هذه في تحقيق اإللجان األحياءفي أن واحد الذي تلعبه 

 وآذا أنماط التفاعل فيما بينها يعد أمرا بالغ األهمية في لجان األحياء هذه فإدراك طبيعة ،وتفككه

جتماعي في المجتمع إلى جانب تناول الموضوع في ظل حداثة تجربة ق التوازن اإلتحقي

ظل التمايز الثقافي و   و في،مة بغرض التغلب على مشكالت المجتمع األأالمجتمعات الجديدة المنش

قتصادي لساآني هذه األحياء ومما يزيد في أهمية هذه الدراسة الدعوة التي أثارتها اإل جتماعي واإل

ر من الدراسات والمقاالت الصحفية حول التحوالت الراهنة التي تمر بها المجتمعات الجديدة آثي

 فيما بينها في سياق تحوالت حياء لجان األهذا إلى جانب تناول هذه الدراسة لظاهرة تفاعل

  .     جتماعية تتميز بالجمع بين أنماط تصورية مختلفةإ

 :                     راسة تسعى إلنجاز األهداف التاليةن هذه الدإنطالقا مما سبق فإ و        

 . هدف علمي أآاديمي ويتمثل في إنجاز مذآرة الماجستير*

إلى البحث .طالع وزيادة المعرفة في مجال تخصصنا والذي يدفعناعلمي في اإل إشباع فضولنا ال*

 .يها و طبيعة الحياة فتجمعات الحضرية الجديدةفي آل موضوع له عالقة بال

 . تحديد طبيعة العالقات و أنماط التفاعل لجماعات لجان األحياء*

  .  األحياء الجديدة  و اإلقتصادية لساآنياإلجتماعية والثقافية أثر نمط السكن و آذا الخلفية  إبراز*

 وآذا عرض مختلف التأثيرات ، واقع أنماط التفاعل في تناسقها و تعارضها و تفاعلها تشخيص*

  .ن ذلكعالمترتبة 

  . لجان األحياءن ع تقرب من الواقع إعطاء صورة محاولة*

  . على مقدمة وستة فصول وخاتمة البحث هذاومن هنا فقد إحتوى

 مليات في الفصل األول إلى العالقات والعتطرقنا في المقدمة اإلشكالية، وحيث تناولنا

ضافة إلى اإلهتمامات اإلجتماعية، من خالل تعريفها وأنواعها وتصنيفاتها وخصائصها، باإل

  . بالعمليات اإلجتماعية في المجتمعجتمع، وآذا تفسيرها النظري وأنهيناوالمصالح في الم

 فيه إلى جماعات لجان األحياء من خالل مفهومها وأصنافها وأما الفصل الثاني فقد تعرضنا

  .لفيات المشارآةووظائفها، وآذا التحول في أنماط المشارآة، ومسألة قضاء وقت الفراغ، وآذا خ
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 وذلك  والثقافيوأما الفصل الثالث فقد جاء ليبين طبيعة النمو السكاني والتغير اإلجتماعي

من خالل تحديد مفهوم النمو السكاني وأسبابه ومشكالته، ثم مفهوم التغير اإلجتماعي وطبيعته 

  . ثم التغير الثقافي مفهومه، مجاالته وعوائقه،ومجاالته وعوائقه

 والتجمعات الحضرية الجديدة، حيث تعرضنا  الرابع فقد تطرقنا فيه إلى المدينةأما الفصل

 سياسات  ثم مراحل التطور، ثم تطرقنا إلى من خالل مفهومها وآذا نظرة تاريخيةأوال إلى المدينة

 الجديدة من خالل لتجمعات الحضريةعلى اثانياالمدينة في آل من فرنسا والجزائر، وعرجنا 

  .ظرة التاريخية إلى أسباب النشأة والتكوين إلى مشكالت التكيفالمفهوم والن

 مجاالت الدراسة الزمنية والبشرية والجغرافية  فيه إلىأما الفصل الخامس فقد تطرقنا

  . للميدانيةراسة المجال العام والخاص للدباإلضافة إلى

  : التالي وجاء على الشكل فيه إلى البحث الميداني أما الفصل السادس فقد تطرقنا

  . علي منجلي07الوحدة الجوارية :أوال

 خالل المنهج، العينة، األدوات، وآذا جمع البيانات من خالل المقابلة ن اإلجراءات المنهجية م:ثانيا

  .المقننة، إستمارة اإلستبيان، والمالحظة بنوعيها المباشرة وغير المباشرة

  .وتفسيرها البيانات، تحليلها :لثاوثا

    .الخاتمة حوصلة ألهم النتائج التي توصلنا إليها في هذه الدراسةوتناولنا في 
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   اإلجتماعيةالـعـالقـات والعمليات: الفصـل األول
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مية یتعرضون لتفاعالت عدة قوامها أسلوب إن األفراد في سعيهم لمصالحهم في حياتهم اليو   

 تتعدد و تتنوع تبعا ،عــدة فـي سعيهم هذا یربطون عالقـات م، وهسعيهم لتحقيق هذه المصالح

 بين أ و إلى طبيعة العالقات في حد ذاتها التي تنش،جهةلطبيعة المجتمع الذي یتفاعلون فيه من 

ل هذا الفصل موضوع العالقات من خالل وعليه فسيتناو، األفراد والجماعات من جهة ثانية

 وآذا االتطرق إلى مفهومها، وأنواعها بصفة عامة ثم إلى أنواع العالقات اإلجتماعية وتصنيفه

 في المجتمع وآذا العمليات االجتماعية حأسسها ثم بعدها التطرق إلى اإلهتمامات والمصال

  .  باإلضافة إلى التفسير النظري للعالقات اإلجتماعية

  :ـ العالقة والعالقة اإلجتماعية1 

لقد وردت عدة تعاریف لمفهوم العالقة وآذا لمفهوم العالقات اإلجتماعية ولكننا سنقتصر   

  .على ما یلي إلعتقادنا أن هذا هو ما یخدم موضوعنا

  : العالقةأ ـ 

والعالقات  ،رالرابطة بين شيئين أو ظاهرتين بحيث یستلزم أحدهما تغير األخ هي

 التي تنشأ إستجابة لنشاط أو سلوك مقابل، واإلستجابة شرط ةبط واآلثار المتبادلالروا هي

             .أساسي لتكون عالقة إجتماعية

  : جتماعيةالعالقات اإلب ـ 

 من طبيعة أهي الروابط واآلثار المتبادلة بين األفراد في المجتمع وهي تنش

 ومن تفاعلهم ،هم بالبعض األخرحتكاك بعضإ و،جتماعهم وتبادل مشاعرهم وأحاسيسهمإ

  .)1(في بوتقة المجتمع 

  :العالقة بين الجماعاتج ـ 

 ،قد تكون العالقات بين فرد وفرد أو بين الفرد والمجموع جتماعيفي الواقع اإل

 وقد تكون العالقات خارجية بين ،وقد تكون هناك عالقات متبادلة بين الظواهر والنظم

لعالقات التي تقوم في الحقل االجتماعي سببية أو  ومعظم ا،جماعات وجماعات أخرى

  .)2(وظيفية 

  
  .403، ص 1975 ـ نخبة من األساتذة، معجم العلوم اإلجتماعية، الهيئة المصریة العامة للكتاب، 1
  .402 ـ نخبة من األساتذة، المرجع السابق، ص 2
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   :)1(العالقاتأنواع ـ 2 

   :العالقات العرضية أ ـ   

 وتعتمد على العال ،المحدودةمستوى من العالقات بخلوه من المؤثرات الثابتة یتصف هذا ال  

 ومن أمثلتها الحشد الضخم من الناس الذي یسير في الطریق العام وال یكاد یحس ،العابرةقات 

نوع من لالعال قات الطفيلية قوام هذا ا بعضهم البعض،أفراده بأیة صلة ما تجمع بينهم وبين 

 ومن أمــثلتها ،الكلي آل فرد على اآلخر اعتمادا آليا أو ما یقرب من االعتماد العالقات اعتماد

  .تطـفل األطفـال على آبائهم والشحـاذین على المحسنين و اللصوص على ضحایاهم

  : العالقات العامةب ـ

 ،عـــليهو یـبدو هذا المسـتوى في آل عالقـة عابرة ال تـنطوي على حق لفرد أو واجـب 

 أمثلـتها العالقات التي تنشا بين ن وم،النفسيةالقـات هذا النوع على بعض االتجاهـات  عموتـقو

 وبين رواد ،یتعارفون نزالء الفندق الواحد حينما ن وبي،العابرة خالل أحادیثهمزمالء الرحلة 

   .المقهى حينما یتناقشون

  :العالقات المتبادلةج ـ 

 إلى يتجاهات النفسية المتبادلة التي تؤداإل  یقوم هذا المستوى من العالقات على بعض   

رتباط بين األفراد ومن أمثلتها عالقة الخادم  تتميز بنوع خاص من التفاهم واإلالمشترآة والمنفعة 

  .البيتبرب 

    

  

  

  

  

  

  

                                                 
             

  .79ـ زیدان محمود مصطفي، السلوك االجتماعي للفرد، دون دار للنشر، ودون طبعة، ص1
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 :د ـ العالقات اإلجتماعية 

، حيحجتماعي الص المستوى اإلیصل إلىیبلغ مستوى العالقات ذروته وغایته المتقاة حينما 

نعيش في وسط جماعات، أین تظهر بعض األبنية ) نحن آكل، أنتم، أنا ( فكل األشخاص

لإلرتباطات اإلجتماعية والتي ترتبط بمبادىء متغيرة األهمية، وتعطي ألفرادها مجموعة سمات 

بية، ثقافية وفي إطارها التاریخي المرتبط باللغة التي تتكلم بها الجماعة، والدین الذي تدین به األغل

الخ هذا اإلرث ینتج عند ...  المتبناةةوآذا نمط السلطة المتبنى داخلها باإلضافة إلى اإلیدیولوجي

األغلبية منا اإلحساس بأنه الفاعل الموجه، والذي ال نستطيع التملص من شروطه األصلية، 

لة، الدیانة التي ارتباطه الوطني أو الجهوي، إلى القوانين التي تحكم جنسه مثل العمر، المهنة السال

 إلى اليهود في العصور الوسطى وآذا العبيد في 19نتصورها مثل شروط البرجوازیة في القرن 

  . 1)(الماضي

   :و ـ اإلرتباطات اإلجتماعية

فيما بينها إرتباطات والتي ليست بالضرورة ) تؤسس( الجماعات المتجانسة توزع وتشكل 

  ية في نظري ال یجب أن تكون متماثلة متعارضة، طبيعة هذه اإلرتباطات اإلجتماع

  مع تلك للعالقات اإلجتماعية والتي أقترح أن ترتبط بميدان العالقات الشخصية المتبادلة، 

اإلرتباطات اإلجتماعية هذه تخص الجماعات وإرتباطاتها في مفهومها المتجانس مع المجتمع، 

أن توجد أیضا في الجماعات التي توجد في ونلفت اإلنتباه إلى أنه إذا آانت إرتباطات التعاون یمكن 

نفس المستوى المتجانس، فإنه توجد أیضا مثل ذلك بين الجماعات التي توجد على مستویات 

  .)2(مختلفة 

  )3( :االجتماعيةخصائص العالقات  ـ 3 

 ونشاطه یؤثر وجود أحدهماجتماعية بين فردین إذا آان إنه یمكن قيام عالقة أمن المعروف   

 بل ،صدیقينجتماعية بين شریكين أو بين إ وعلى هذا یمكن قيام عالقة ،اآلخرات الفرد في تصرف

جتماعية في آافة ألوان النشاط سواء نشاط  وتظهر العالقة اإل،غریمينیمكن أن تقوم عالقة بين 

    وقد أظهرت المالحظة أن ذلك،العمل أو النشاط الترویحي أو النشاط األسري الخاص وما إلى 
 

 
1 – Claude javeau, leçon de sociologie, édition armond et masson, paris,1997,p 157.                      
2 – Claude javeau, I bid , p 142.    

 .78جتماعي للفرد، مرجع سابق، ص زیدان محمود مصطفى، السلوك اإل  3 -  
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  : قيدا تتميز بثالث خصائص هامةبسط صورها أو في أآثرها تعأجتماعية في العالقة اإل

  .أولها أنها مرآبة       ـ 

  . وثانيها أنها متعددة       ـ

  .متشابكة وثالثتها أنها        ـ

وهذا الترآيب والتعدد والتشابك ال یوجد فقط إذا آانت العالقات قائمة بين عدد آبير من  

 وتبعا لتعدد األفراد یمكن أن ،فقطين األفراد ولكنها تظهر حتى ولو آانت العالقة قائمة بين شخص

 فهي مفردة عندما یكون آل طرف من ،مختلطةجتماعية مفردة أو جمعية أو تكون العالقة اإل

    .األوليةجتماعية  ویعرف هذا النوع بالعالقات اإل،فرد واحدأطراف العالقة 

 مجموعة من جتماعية الجمعية فان آل طرف من طرفي العالقة یكونأما في العالقات اإل  

  .المختلطةجتماعية  وعندما یدخل طرف ثالث بين طرفي العالقة تسمى عندئذ بالعالقة اإل،األفراد

  )1( :أنواع العالقات االجتماعية ـ 4

 :تبدو عمليات التفاعل في ثالث مستویات

   :األفرادالتفاعل بين أ ـ 

والصدیق كلمان والزوجة یتفالزوج األفراد، حيث یظهر شكل التفاعل واضحا بين   

 الذین یسلك آل منهم سلوآا معين واضعا في هي األفراد لذا فوحدة التفاعل و ،وصدیقه یلعبان

   .عتباره اآلخرین وتأثيرهم عليهإ

   :والجماعاتالتفاعل بين األفراد ب ـ 

 ومثال األولى عندما   یدفع التنافس الفرد ،بالفردحيث یتأثر الفرد بالجماعة وتتأثر الجماعة 

بذلك عن اثر الجماعة  هو یعمل مع رفاقه إلى أن یزید من إنتاجه ليتفوق عليهم   جميعا فهو یسفرو

  .                                      في سلوآه وعن مدى تأثره هو بتلك العوامل الجماعية

  :التفاعل بين األفراد و الثقافةج ـ 

وطرائق التفكير والفعل والعالقات الغير حيث یشير لفظ الثقافة إلى العادات والمعتقدات  

   وینبع التفاعل بين الفرد و الثقافة منطقيا من التفاعل بينه و ،المجتمعشخصية التي تظهر في 

  

  
  .264، ص 1993جتماعية ، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندریة، مد، المدخل في دراسة الجماعات اإلحـ غریب محمد سيد أ1
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 بحيث تؤثر تلك القيم والمعایير الناتجة ،المجتمع تلك الثقافة ماثلة في ذلك  حيث أن،المجتمعبين 

    .)1( عن تكامل عناصر الثقافة السابقة في سلوك الفرد وفي حياة الجماعات وتتأثر بهما

   :شبكة العالقات االجتماعيةد ـ 

ن أفراد یمكن تمثيل عالقات الفرد بالفرد والفرد بالجماعة بشبكة من الخطوط تمتد بي

  . الجماعة

                         :االجتماعيةتصنيف العالقات  ـ 5

  وهي جاءت تبعا للزاویة التي ینظر منها الباحث ،وتتعددعلى أن هذه التصنيفات تتنوع 

  :  لذلك جاءت هذه التصنيفات،بحثهوتبعا لما یخدم 

  :الزمنمن حيث أ ـ 

 تبدأفالعالقات االجتماعية الوقتية  تمرة و إما دائمة إما مسوقتية وفالعالقات االجتماعية إما 

 االجتماعية المستمرة فهي التي تتصف تأما العالقا ،العالقةأو تنتهي مع الحدث الذي یحقق هذه 

 ة فالعالق،مؤلمة من مشاعر وعواطف وانفعاالت قد تكون سارة أو آما یغذیهابكونها طویلة األمد 

ى مثال قد تكون مستمرة إذا تحقق المشترى ما یرجوه من راحة وثقة االجتماعية بين البائع والمشتر

                                                    .من ناحية البائع

 ،االستقرار على عناصر لها صفة الثبات و الدائمة تعتمدو أخيرا فان العالقة االجتماعية 

 األبوة و البنوة مثال تعتبر ط فرواب،الوطنيةية أو هذا النوع الذي تدعمه عادة روابط الدم أو القوم

  . (2)من أسباب العالقات االجتماعية الدائمة

  :طبيعتهامن حيث ب ـ 

فالعالقات المجمعة هي التي تؤدى إلى التجمع  جتماعية أما مجمعة و إما مفرقةفالعالقات اإل

 ومن أمثلة هذه ،اإلیجابيةقات  وقد تتسم أیضا بالعال،بالعالقات البناءة أحيانا م وتتس،والتالف

  . التعارف، الثناء،الزواج ، الحب،التودد العالقات التعاون،

االختالف  في حين أن العالقات االجتماعية المفرقة أو السلبية أو الهدامة تقوم على عنصر

  ق  الفوار،الحرب ،الطالق ،الصراع ،الكراهية أمثلة هذا النوع التوافق ومنوعدم التفاهم وعدم 

                                                 
  .81 زیدان محمود مصطفى، مرجع سابق، ص 1–
  .79مرجع سابق، ص د مصطفى،  زیدان محمو2-
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 ، والخضوع واإلذالل،ستسالمعن اإلالناشئة   العالقات،المساواة العالقات الناشئة من عدم ،الطبقية

 عملها في تقویض دعائم ل ویتمث،جتماعياإل والتفكك إلى التنافر يوهذه العالقات وما أليها یؤد

  (1).تجاهه إلى وحدة القصد ووحدة الهدفإ وتحول دون ،المجتمع

  : أولية أو ثانویةمن حيث آونهاج ـ 

 جماعات األصدقاء وتعتبر الجوار وفىوتتحقق العالقات األولية المباشرة في األسرة وفى       

 األعضـاء آلي بينندمـاج إ ویحدث نتيجة هذه العالقـات ،جتمـاعيةاإلالبؤرة األولى لتكوین الطبقة 

 ولـعل خير ما توصف ،المجموع فيجد الفــرد نفسه جزء ال یتجزأ من األفرادتحاد بين مشاعـر إو

وتعارفا متبادال للوضعية نحن ألنها تتضمن ترابطا و تعاونا وجذبا روحيا  به هذه الجماعات آلمــة

 وتتــحقق العالقات الثانویة غير المباشرة بين األفراد الذین تنتظمهم مؤسسة أو (2).جتماعيةاإل

ق عليها آولي مجتمعات ثانویة من حيث أن  ومثل هذه التجمعات یطل،مجتمعهيئــة أو طبقـة أو 

تأثير أنشئ إنشاء بطریق غير  التأثير بين أفراد المجتمع ليس تأثيرا تلقائيا أو مباشر و إنما هو

مباشر بحكم القواعد الموضوعة والنظم القائمــــة في الجماعات التي یلحق بها األفراد آأعضاء 

   .وحقوقهمم التي تحدد واجباتهم وبحكم العمل على تنظيم عالقاتهم وفق النظ

   :مستترة من حيث آونها ظاهرة أو د ـ 

 ما ینـمو في الخفاء بصفة ا ومنه،شعوریةجتماعية ما هو ملحوظ بصفة فمن العالقات اإل

 نموا خطيرا وذلك مثل العالقات التي تقوم في الروابـط السریة والخالیا غير المشروعة أو ،سریـة

غير السویة ودراسة هذه العالقات غير السویة ال یقل أهمية وشانا عن دراسة في نطــاق الروابــط 

  .(3) الواضحةالعالقات السویة المستقرة ذات األهداف 

  :المجتمعأسس العالقات في  – 6 

مما الشك فيه بان العالقات بين األفراد وحتى بين الجماعات في المجتمع تتأثر بمظاهر   

 تحكمها ا آم،عليها حيث تشتق منها مجموعة القيم المتمثلة لها والمعبرة ،هفيالثقافة العامة السائدة 

  جتماعية والتي تعرف بأنها اإلطار المرجعـي ألي جماعة ینتمي إليها الفرد حيث أیضا المعایير اإل

  

  

                                                 
  .403ص ،األساتذة، مرجع سابق نخبة من  1 – 
                                   .                             97ص  مرجع سابق،ود مصطفى،زیدان محم 2 –  

  .403، صسابق األساتذة ، مرجع   نخبة من– 3
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نه ملزم بان إنضم اإلنسان إلى جماعة ما فإ فطالما ،(1)تحدد سلوآيات أعضائها وفـقا لمتضمناتهـا

عتبار أنها وحدة إها لنفسها على رتضتإ یحترم ما تمليه عليه من سلوآات نأ و،فيهـارم وجوده یحت

 على أن هذه ،إليهـاجتمـــاعية ذات آيان مستقل على آيان أي من أعضائهـا الذین ینتمون إ

نویة  بينما في الجماعات الثا،ومبـاشرةالعالقات في الجماعـات األولية آاألسرة مثال تكون محدودة 

صـاالت غير المباشرة توربما تكون محددة باإل ،نتماءإقل أآالمجتمـع المحلي تكون العالقات 

 غير أن الفرد یتجاهل بعض هذه المعایير أو غالبيتها ، (2)هتمامات أو المصالح العامةالمعتمدة اإل

قد بأنها مبررات  أو یتطرف بها ویحرفها وفقا لما یهواه لكثير من األسباب التي یعت،عليهافيخرج 

  (3).آافية لعدم التزامه بها

 ما یعتبره البعض ذا قيمة هامة بالنسبة لهم قد ال یمثل أي قيمة على نذلك فإضف إلى 

  .اإلطالق في نظر غيرهم

   :المجتمعهتمامات والمصالح في اإل –7 

امات هتم هذه اإلع وتتنو،إليهاهتمامات ومصالح عامة تسعى إن للجماعات آما لألفراد إ

والمصالح من مصالح أولية وصفها البعض بأنها حاجات أولية أساسية مثل الحاجة إلى الطعام 

والحاجة إلى الماء والحاجة إلى الهواء والحاجة للتخلص من الفضالت والحاجة لحفظ النوع 

ویة حاجات ثان إلى مصالـح ثـانویة وصــفها آخرون بأنها  و(4)والحاجة للنوم والحاجة إلى الراحة

نتماء والحاجة للنوم ل الحاجــة لألمن والحاجة إلى لإلجتمــاعية لإلنسان مثمرتبطة بالوظيفة اإل

إلى التملك والسيطرة والتقدیر  إلى حاجات أخري آالحاجة ،والحاجة لالحترام وتأآيد الذات

  .جتماعياإل

همية  حيث األن وم،إليهاهتمامات والمصالح من حيث طریقة السعي وتختلف هذه اإل

 آما ،جتماعية التي ینطوي تحتها السعي إلى المصالح واألشكال اإل،الكلالنسبية لكل منها في حياة 

نتقال من الجماعة األدنى إلى الجماعة نواع المختلفة تتغير باإلاألأن األهمية التي یعلقها الناس على 

  . (5)األعلى

                                                 
  .129 ، ص2006جتماعية،دار المعرفة الجامعية، حمود عمر، سيكولوجية العالقات اإل  ماهر م– 1
  .30، صمرجع سابقحمد،  ـ غریب محمد السيد أ 2
  .135،صمرجع سابق ـ ماهر محمود عمر، 3
  .124، ص المرجع السابقـ  ماهر محمود عمر، 4 

  .392 ، ص1968سكندر ، دار الفكر العربي ،  ترجمة محمد علي أبو درة و لویس إجتماع ،لم اإلآيفر ، الجماعة ،دراسة في عما. م.ر5- 
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مات والمصالح وهذا ما یعبر عنه هتمان الجماعات تتميز آل منها بتوحد محكم لإلوذلك أل  

ن هناك غایات آثيرة  ذلك ألتجریدي، ویوجد هذا التوحد الفرید في شكل ،نحنفي العادة بكلمة 

 أن تبقى آذلك إال أن تحقيق ذلك هو الذي یتغير د والب،تغيرللنشاط اإلنساني تبقى دون أن یعتریها 

  .)1(یتحورأو 

 هو 2000وس مدیر صندوق النقد الدولي في سنة  یقول ميشال آامد یساعلى أن الفقر آم  

بين األمم الفقيرة   إزدیاد الفروقات الشاسعة مانالتهدید األخطر والكوني الذي یواجه اإلنسانية، أ

 نقول بدورنا أن ن، ونح)2(واقتصادیا وسياسيا اجتماعياالغنية هو بمثابة قنبلة شدیدة اإلنفجار وتلك 

لفئات ساآني هذه  الشاسعة بين اتالفروقا زدیاداة الجدیدة، وأن التجمعات الحضریالفقر یواجه 

 وسياسيا اجتماعيا الجدیدة هو أیضا بمثابة قنبلة شدیدة اإلنفجار األحياء في التجمعات الحضریة

، وأن ترك الفقراء هكذا بدون أمل وال مساعدة إستراتيجية، فإن الفقر سيؤدي إلى واقتصادیا

  .طریق المواجهات واإلضطرابات والعنف والفوضى المدنيةإضعاف هذه المجتمعات عن 

 هما المصالح المستقلة و المصالح ،المصالحن هناك قسمين آبيرین من ذلك فإعلى   

 ،المشترآةن نوعا من المصالح المستقلة یجب أن تمييزه بنوع خاص عن المصالح أالمشترآة و

محافظة على حياته الخاصة و إشباع حاجاته ن المصالح المستقلة هي التي توجه آل إنسان إلى الأو

 والبحث عن المسكن ووسائل ،العيشالشخصية وهذه المصالح موزعة بين نواح مختلفة منها آسب 

   (3). ومنها السعي إلى المنفعة الشخصية بوجه عام،الراحة

    قائمة ة وآوحد،جماعاتوعندما تسعى آل رابطة وآل جماعة من بين عدة رابطات أو 

 فإننا نسمي ،النوعاتها إلى المصلحة نفسها التي یسعى إليها الباقون أو إلى مصلحة متماثلة في بذ

 وهنا توجد مصالح مشترآة داخل الوحدة ،متشابهةالمصالح التي یسعى إليها الجميع مصالح 

   (4). أما ما یوجد بين الوحدات المختلفة فهو مصالح متشابهة فحسب،الواحدة

                                                                                                                                                                  
 
 
 

1 – david.w.johnson، les relation humaine dans le monde de travail، édition de reneveau  pédagogie، 
     saint lourans، quebec، 1988، p193.  

  ، 2002لي أحمد الطراح، العولمة والدولة ـ الوطن والمجتمع العالمي، دار النهضة العربية،لبنان،  ـ غسان منير حمزة سنو وع2
  .121ص 

  .392،ص مرجع سابق ماآيفر، .م. ـ ر3
  .392،ص المرجع السابقماآيفر، .م.ـ ر4
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    :جتماعيةاإلالعمليات  – 8

بها إلى مصالحهم  نیسعوونعني بها مختلف األساليب التي یمكن لألفراد و الجماعات أن 

 أآثرمن جراء السعي إليها   التفاعالت التي تقومأآثر والن هذه المصالح هي التي تبرز ،المتشابهة

األفراد وهذا جتماعية تقوم في أساسها على عملية التفاعل بين  أن العمليات اإلذ إ،عناصرهامن 

   .جتماعيةسم العمليات اإلإالتفاعل هو ما یطلق عليه 

   :الصراعأ ـ 

 تنشا من تفاعل األفراد والجماعات أثناء سعيهم لتحقيق ي الت،األساسيةهو إحدى العمليات 

 وقد ،لوجه ووجها بصفة مباشرةوقد یكون هذا الصراع "  المصالح المتشابهة ة وخاص،مصالحهم

على أن الصراع یكون  ،(1) " ویتخذ مظاهر غير مشروعة آالقتل و حبك الدسائس،الخفاءینمو في 

هو ما یؤدى إلى صراع الجماعات داخلــيا  الخدمات والغرض منه الحصول على نفس األشياء و 

 یشمل آل العالقات التي یتجه فيـها نشاط فرد واألخرى، وهالجماعات  معآما یؤدى إلى صراعها 

  وفي آل تنازع مباشر أخرى،عرقلة أو هدم نشاط فرد أو مجموعة أفراد  إلىأو مجموعة واحدة 

 وهنا نجد أنفسنا في ،النزاع شيء بعيد عن محل نحو بناء یتجه الجهد والیتجه الجهد إلى تحطيم 

 أو بعبارة أخرى في منطقة المصالــح التي یعتبرها ،المصالحمنطقة الصراع الخالص بين 

 على أن الكثير من الناس  (2) وال یقرون بوجود مصلحة مشترآةعةمصالح متصارأصحـابها 

یعتقدون أن الصراع دائما سلبي ومضر وانه هو الطریقة الوحيدة للتعامل في مثل هذه الظروف، 

. و.إال أننا نعتقد بأن الصراع یمكن أن یفيد األفراد إذا أحسنوا تسييره آما یذهب إلى ذلك دافيد

  :)3(ثلةجونسون، وهذه بعض األم

  .ـ مع رئيسك في العمل، أین یعجبه تصرفك وتستفيد من الترقية التي ترید

  .ـ یدفعك إلى إتقان عملك، ألنك تحضر له جيدا

  .ـ یدفعك إلى توقع المشاآل والصعوبات واإلعداد لها، ویرفع من قدراتك على التعامل معها

  .ـ یدفعنا إلى التغيير والتجدید في أساليب ومناهج العمل

                                                                                                                                                                  
  .94، مرجع سابق، ص  ـ زیدان محمود مصطفى 1
 269،ص مرجع سابقـ غریب محمد السيد احمد، 2 

3 – David. w.  Johnson, I bid ,p 193.                                                                                                                             
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ـ یدفعنا إلى أن نعطي للعمل أآثر أهمية بحيث نرتبط به، بفضل المزایا الناتجة عن العمل، وبفضل 

  . عليهاإلدخالالتطرق إلى سياسة العمل والتغيرات المدخلة أو الواجبة 

تخذنا أفضل القرارات، ألنه في حالة التباین في لألفراد وجهات نظر متباینة آلما إ ـ آلما آان

 أآثر عن أفضل الحلول من بين البدائل المتاحة، فالقرار السليم یدفع إلى ث أآثر ونبحالمواقف نفكر

  . تخفيف الضغط وسوء الفهم

ـ آما أن الصراع یدفعك إلى فهم نفسك أآثر، ما ترید؟ ما تصنع؟ أي طریق تتبع؟ ومن ثم تحدد 

  .أهدافك ومصالحك وطریقك إلى آل ذلك، وعندما ال تأخذه بجدیة آبيرة یصبح ممتعا

  :وباإلضافة إلى ذلك هناك عدة طرق لتسيير الصراع یمكن إجمالها فيما یلي

نسون الذي یرى بأن األشخاص بحسب شخصيتهم یتبنون طرق جو. و. آما یذهب إلى ذلك دافيد

 الطرق عادة نتعلمها في الصغر، والتي تعد طبيعية ومألوفة ألننا همختلفة في نظرتهم للصراع، هذ

إذ لكل واحد طریقته التي یكون ) نزاع( ال نعي طریقتنا في التصرف عندما نكون في حالة صراع 

  .نه أن یغيرها بطریقة أخرى أآثر فعالية لمعالجة الصراعقد تعلمها وألنه تعلمها فانه یمك

وهناك فكرتين فيما یتعلق بالصراع، األولى تتعلق بتحدید أهدافك الشخصية وأنت في   

 إليك، آما ةصراع ألن أهدافك الشخصية تتعارض مع شخص أخر، ألن أهدافك مهمة آثير بالنسب

ظة على عالقات العمل مع الغير المرتبطين قد تكون أقل أهمية، والثانية هي محاولة المحاف

بالصراع، ألنه یلزمك مواصلة العمل بفعالية مع هذا الغير، هذه العالقة قد تكون هي في حد ذاتها 

مهمة بالنسبة لك، وتصرفك في هذا الصراع مرتبط باألهمية التي توليها ألهدافك الشخصية والى 

 .)1(تين تتحدد الطریقة في تسيير الصراعهذه العالقة مع الغير، وفي إطار هذین النظر

   :التنافسب ـ 

 ومحاولة استغاللها في أرقى ،الكامنة تؤدي إلى إطالق القوى ،إجتماعيةالتنافس عملية 

 أو جماعتين ،أآثروهو آذلك شكل من أشكال التفاعل بين شخصين أو ، (2)وأآمل صورة ومظهر

  . (3) لموضوعات والخدمات في نفس الوقت یتنافسون للحصول على نفس األشياء وا،أآثرأو 

وفي الواقع هناك ثالثة أشياء یتنافس من اجلها اإلنسان وهي الماء والطعام والحاجة إلى 

 أما ،النمو آما أن الدراسة االقتصادیة لعملية التنافس ترآز عليها من زاویة البضائع والخدمات

                                                 
1– David. w.  Johnson, I bid,p 200. 

  .93 زیدان محمود مصطفى، مرجع سابق، ص  ـ  2  
  .268غریب أحمد سيد أحمد، مرجع سابق، ص    3 -
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رض وتنظر الجغرافيا البشریة إلى قوى یكولوجية فتنظر إلى تنافس الناس على األالدراسة اإل

    (1).والجماعيةونتاج التنافس على منابع الطبيعة التي ینتفع بها الناس للوصول إلى أهدافهم الفردیة 

 وهو یشمل آل العالقات التي تكون فيها األهداف األولية ال الوسائل وال النشاطات هي 

ة الواحدة نجاح باقي األفراد أو باقي  وهنا یعوق نجاح الفرد أو الجماع،التعارضموضع 

 والفرق بين الصراع والتنافس هو في آون التعارض یكون آليا في الصراع وجزئيا ،الجماعات

 وقد تكون من النوع المكيف إذا ،مكيفةعلى أن المنافسة قد تكون منافسة بحتة وغير  في التنافس

ن المصلحة التي إافسة من النوع البحث ف تكون المن وحيث،المشترآةو قدرا معينا من المصلحة أر

 أما إذا آانت المنافسة من النوع ،الكليیدور حولها التنافس تكون من الطراز الذي یحتم التصارع 

 وفي هذه الحالة األخيرة ،االتساقالمكيف فان المصلحة المتنافس عليها تنطوي على جانب من 

 ولهذا فإنها ال تؤدي إلى ،الكمال درجة  ولكنها لم تصل بعد إلى،مشترآةتكون هناك مصلحة 

  (2). بل یقتصر أثرها على الحد من المنافسة،إليهاتعاون الناس في السعي 

  :التعاون ج ـ 

 یرجع الفضل في ترویض األفراد عليها إلى األسرة أوال ثم إلى ،إجتماعيةالتعاون عملية 

ألفراد إلى التعاون لتحقيق المصلحة ن وحدة المصالح ووحدة األهداف تؤدي با أل،الخارجيةالبيئة 

   .المشترآة والخير العام

 أي أن التعاون هو العمل المشترك ،تعاوناوحيث یهدف إلى غرض مشترك یسمى ذلك 

 فقد یكون مقصورا على أفراد جماعة أو ،النطاق ویختلف التعاون من حيث ،ذاتيلتحقيق غرض 

      (3).يما أو عدة دول أو أقاليم وقد یتسع نطاقه فيشمل إقل،محليةمصنع أو بيئة 

 و إنما یتعاون األفراد والجماعات فقط بغية الوصول ،تامنه ليس هناك تعاون إ        ومع هذا ف

 فبالرغم من وجود ،ذاتهجل التعاون في حد أ ولهذا فهم ال یتعاونون من ،بالذاتنحو أهداف معينة 

 وربما تتعاون إذا ،المجتمعرعة فإنها تعيش سویا في  وأهدافها المتصا،المتباینةالجماعات بثقافاتها 

 بغرض تحقيق التكيف (4) ولذا تسعى بعض البلدان للتوفيق بين تلك الجماعات،واحداآان الهدف 

                                                 
  .268، ص سابقمرجع ـ غریب أحمد سيد أحمد،  1
  .400مرجع سابق، ص م ماآيفر، . ـ ر2
  .91، مرجع سابق، ص  ـ زیدان محمود مصطفى3
  267، مرجع سابق، ص ـ غریب أحمد سيد أحمد 4
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ن المصالح المتشابهة التي للناس أو للمجموعات إ وما دام التعاون قائما ف،المجتمعجتماعي في اإل

       (1).ةمن الناس تكون مصالح متسقة متوافق

والتعاون ليس فقط للحصول على المأآل، ولكنه ضروري أیضا للحصول على اإلحترام،    

  . )2(الصداقة، والرفقة واأللفة، والحب، ألجل الحياة نحتاج للصداقة آما نحتاج للغداء

وفي وقتنا الحالي أغلبية العالقات ال تتشكل بين یوم وليلة، حيث یلزمنا وقت وأخذ وعطاء، 

 یثور الصراع، ث تكون أحيانا العالقات في مجال العمل سهلة ومریحة، وفي مرات أخرىبحي

تي تتطلب العالج، وعند هذا الحد یتطلب منك ومن زمالئك اإللتقاء والحدیث والمشاآل تنمو وال

  .)3(عن هذه المشاآل التي تقلق عالقاتكم

 أآثرمشترآة ثانویة ـ أن لم یكن  یوجدون مصلحة فإنهموحينما یأخذ الناس بأسلوب التعاون     

   وهكذا یسعى الناس بطریق مباشر إلى ،متسقةـ تجعل من المصلحة المتشابهة مصلحة 

 جزئي التعاون تعاون وفي هذا المجال نستطيع أن نميز بين نوعين من ،مشترآةمصلحة عامة أو 

    . ة وذلك حينما تكون مصالح مشترآة ثانویة أو مصالح متشابه،(4)وتعاون آلي

  :االنعزالد ـ 

 وهو عدم وجود أي عالقة بين األفراد أو الجماعات من الناس في السعي إلى مصالحهم 

  . (5) وهنا أیضا ال توجد مصلحة مشترآة،المتوازیة وهنا نجد أنفسنا في منطقة المصالح ،المتشابهة

صالحهم وفي مقدورنا اآلن أن نلخص األساليب التي یمكن للناس أن یسعوا بها إلى م

    (6) :اآلتيالمتشابهة على الوجه 

     : الصراع أو أسلوب التنازع المباشرـ  1

   .مشترآة هنا متصارعة وال وجود لمصلحة المصالح 

  :المنافسةأسلوب  ـ 2

  ) مشترآة أوسعمصالح (،)متصارعةمصالح نوعية  (:بحتةمنافسة  ـ 1

                                                 
  402.، ص ماآيفر، مرجع سابق. م. ـ ر1

2– David. w.  Johnson،op.cit،p67. 
3– David. w.  Johnson،I bid،p167. 

  402.، ص ماآيفر، مرجع سابق. م. ـ ر 4
  .400، ص ماآيفر، المرجع نفسه.م.ـ ر  5

  .403، ص ماآيفر، المرجع نفسه.م.ر 6-  
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 حمصال (،)أخرى  متسقة من ناحيةمصلحة نوعية متصارعة من ناحية و: (منافسة مكيفة ـ 2

  ).مشترآة أوسع

   : أسلوب التعاون ـ 3

 ویؤدي هذا إلى وجود مصلحة مشترآة ،لغيرهامصلحة نوعية مكملة :(تعاون جزئي ـ 1

   .جزئية

  )مصلحة نوعية مشترآة (:آاملتعاون  ـ 2

  : أسلوب االنعزال ـ 4

  .)مشترآة وال وجود لمصلحة ،متوازیةمصالح : (مصالح متوازیة ـ 1
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  : ـ التفسير النظري للعالقات اإلجتماعية9

                                                               :  یكولوجية النظریة اإلـ أ  

 لها ،ثقافيةمنطقة   وذلك باعتبارها،المتحضر اإلنسان إلقامةتعد المدینة المكان الطبيعي 

 وألنها آذلك فانه ،به وتعد آذلك بناء طبيعي یخضع لقوانين خاصة ،بهاية الخاصة أنماطها الثقاف

من الصعب تجاوز هذه القوانين إلجراء أي تعدیالت في بنائها الفيزیقي أو نظامها األخالقي وهي 

 بحيث تصبح لكل ،الفرعية بمعنى ما یصدق عليها ینسحب على آل قسم من أقسامها ،متكاملبناء 

  .)1(استمدتها من خصائص سكانهإ مجاوراتها خصائص متميزة مجاورة من

 وفيها یتعلم األفراد آيف یتنافسون ،والتكاملویحكم تنظيمها االجتماعي عمليات المنافسة 

 تختلف الطبيعة الحقيقية في العالقات التنافسية عبر و ،جماعاتحول المواد النادرة فرادى و 

 ذلك أن الكائن البشري على خالف الكائنات ،)2(البيئيةالزمن و ترتبط بالتغيرات في الظروف 

 تقوم ث حي،المواقف المختلفةاألخرى یتمتع باإلرادة و القدرة على خلق الثقافة و التصرفات في 

 بينما ،محافظةبأنها "اإلنسان والمجتمعات البشریة "الميكانيزمات الطبيعة بتقویم الكائن الحي 

إلى ولقد نظروا  ،)3(الذي یمسهامحيط الحضري تستجيب إلى التغير سلوآات اإلنسان الواقعة في ال

سم إ البشریة مثلها مثل بقية األشياء األخرى على أنها تعيش في نطاق محدد أطلقوا عليه الكائنات

  .المحليالمجتمع 

 السكان و ینصب حولیكولوجية و عبر المراحل التاریخية  الدراسات اإلنجد إهتمامحيث 

ب قواعد التجانس و القرابة الخاصة باألجناس على المرآز الحضري و مواقع توزیعهم بحس

ت العدید من الظواهر المرتبطة بنمو المدن في ضوء مفاهيم التنافس ر و فسالمجاورة،الفضاءات 

 التي تم استخدامها على نطاق واسع في تحليل األنماط المكانية والتعاقب والعزلو السيطرة 

                                                       .جتماعيةاإلالحضریة للظواهر 

 تهدف إلى الكشف عن األنماط المنتظمة اإلیكولوجيا" :ّنأإلى القول بـ  بارك ـو لقد خلص 

  .)4("جتماعية في المكان للعالقات اإل

     

  
  .313، ص 2004جامعية، ، دار المعرفة ال1 ـ السيد عبد العاطي السيد، علم اإلجتماع الحضري، ج 1
  .51، ص 2004 ـ إسماعيل قيرة، علم اإلجتماع الحضري ونظریاته، منشورات جامعة منتوري قسنطينة، 2
  .13، ص 2004 ـ عبد الحميد دليمي، الواقع والظواهر الحضریة، منشورات جامعة منتوري قسنطينة، 3
  .53 ـ إسماعيل قيرة، مرجع سابق، ص 4
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  :يةالمارآسالنظریة  ـ ب  

 نظرا لكون الصراع ،جتماعاإل من أهم النظریات المعروفة في علم  النظریة المارآسيةتعد

جتماعية التي  ذلك أن الحياة اإل،والمجتمعات یخيم على عالقات الجماعات  وعلى البشرم یخي

ف  و أثناء التفاعل یحدث الصراع بين األطرا،الجماعاتنعيشها هي حياة یتفاعل خاللها األفراد و 

 باإلمكان السيطرة التي ليسالمتفاعلة خاصة على األشياء التي تكون قليلة و نادرة ومحدودة و 

  .فيهاعليها و التحكم 

جتماعي و تاریخ البشریة هو تاریخ الصراع الطبقي اإل:" نأحيث یذهب مارآس إلى القول ب

  .)1("جتماعيتين متخاصمتين إ طبقتين الصراع بينالصراع الطبقي هو 

 فهناك طبقة تملك وسائل اإلنتاج وهناك طبقة ال ،اإلنتاجساس الصراع هو تملك وسائل  و أ

 و ،العمل طبقة أرباب زهيدة إلىتملك وسائل اإلنتاج بل لها الجهود البشریة التي تبيعها بأجور 

 التي جعلت النظام االجتماعي الرأسمالي یتكون من األساسية لإلنتاجبالنظر إلى طبيعة العالقات 

 ،عملها ال تملك إال البروليتاریا التي وسائل اإلنتاج و طبقة التي تملك البرجوازیة ،آبيرتينطبقتين 

 یبرز و ،االجتماعية للمجتمعجعلت مارآس یؤآد على التفاعل المتبادل بين البنية االقتصادیة و 

إلى ع مارآس  و هذا ما دف،المجتمعاتتغير البنيتين حسب المراحل التاریخية المختلفة لتطور 

تطور الشكلية االقتصادیة االجتماعية آعلبة طبيعية تاریخية و إلى المجتمع أیا آان : "  بانالقول

     )2(". بأنه نتاج الفعل المتبادل للبشر ،شكله

                                                                             :ویرثنظریة  ـ ج

أن المدینة موطن دائم و آثيف و آبير نسبيا ألفراد غير متجانسين " :قولالیذهب ویرث إلى 

جتماعيا تستبدل فيه عالقات إالكثافة و الالتجانس تخلق بناءا  وان الحجم و،االجتماعيةمن الناحية 

 ،ونفعي و مؤقت انقسامي سطحيالجماعة األولية باتصاالت ثانویة ذات طابع غير شخصي و 

 السطحية و العقالنية و یضطر ،نعزاليةیتسم باإل المدینة إلى أن یصبح شخصا لينتهي األمر بساآن

تحادات طوعيه وأشكال إ مع اآلخرین لينظم معهم روابط و إلى اإلرتباطلكي یؤدي وظيفته بنجاح 

  .)3("تصال الجموعي  اإلشخصية من ووسائل غير آضبط السلوك ،رسمية

  
  .130، ص 2005ماعية المتقدمة، دار وائل للنشر، عمان،  ـ إحسان محمد الحسن، النظریات اإلجت1
  .14، 13 ـ إسماعيل قيرة، مرجع سابق، ص ص 2
  .237 ـ  السيد عبد العاطي السيد، مرجع سابق، ص 3
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 هي أسلوب حياتي له سماته الالتجانس فالحضریةوبغض النظر عن الحجم و الكثافة و 

الحضریة والتكيف وواقع البناء والتنظيم وخصائصه ویتضمن القدرة على تشرب نمط الحياة 

  .اإلجتماعي

وقد تناول ویرث الحضریة آأسلوب للحياة من خالل ثالث منظورات ترتبط فيما بينها 

  :آبيرارتباطا إ

   .یكولوجية وتكنولوجيةإالنظر إلى الحضریة آبناء فيزیقي یتضمن أبعادا سكانية و ـ 1

  .االجتماعيةاالجتماعي له بنائه ونظمه ونمط عالقاته النظر إلى الحضریة آنسق من التنظيم  ـ 2

تجاهات واألفكار المنظمة لنمط السلوك الجمعي باليات النظر إلى الحضریة آمجموعة من اإل ـ 3

   .)1(اإلجتماعيمن الضبط 

  :اإلجتماعيةالنظریة النفسية  ـ د

 والحاجة الماسة إلى ،ياإلیكولوجنه وإزاء اإلهمال الواضح للعوامل الثقافية في المدخل أإذ 

 وآذا استجابة إلى الحاجة التي استشعرها العلماء ،الحضریة شموال وتميزا عن أآثرإیجاد نظریة 

والذین آانوا غير راضين عن حالة النظریة "األلمان الذین ینتمون إلى مدرسة فرانكفورت 

ین ذهبوا إلى التأآيد على  وخاصة ما یتصل بتقویم العالقة بين النظریة والممارسة الذ،المارآسية

تحليل المجال االقتصادي ووجوب أن فهم المجتمع وآشف طبيعته یتطلبان عدم االقتصار على 

  .)2("هتمام بالجوانب األخرى للحياة االجتماعية اإل

بتكاریا إن یوضح الظروف التي تجعل دور المدینة إیجابيا وأل"حيث حاول فيبر مثال جاهدا 

عتقاده أن مهمة علم االجتماع في نظره هي شرح وتفسير إنسان من خالل إلفي الحياة العامة ل

 وأیضا في ضوء ما ،ألطرافهااألفعال اإلنسانية والعالقات في ضوء معانيها أو مغزاها بالنسبة 

  .)3("یرتبط بها من تغيرات فيزیقية خاصة 

ف والمشاعر والقيم جتماعي والثقافي یؤآد على الدور اإلنساني من خالل العواطفالمدخل اإل

جتماعية ت والمعتقدات وطبيعة العالقات اإلحيث تلعب القيم واالتجاها "،في تشكيل أنماط العالقات

  في إطارها الثقافي دورا بارزا آمقومات أساسية في التنظيم المعيشي ومفهومات أساسية في تفسير 

  
  .83 ـ إسماعيل قيرة، مرجع سابق، ص 1
  .107، ص 2004علم إجتماع األسرة بين التنظير والواقع المتغير، الكتاب الجدید،  ـ أحمد سالم األحمر، 2
  .43 ـ زیدان محمود مصطفى، مرجع سابق، ص 3
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 فعلى الرغم من أن أوضاع السكان في منطقة ما ،"جتماعية في منطقة أو مكان ما واقع الحياة اإل

كان وخصائصه وأوضاعه تتشكل في قتصادیة إال أن طبيعة المتتحدد وفقا للمكان وأوضاعه اإل

 فالجماعة مثال ال تقوم في ،)1("جتماعية بل وسيكولوجية أیضا إضوء أبعاد وخصائص ثقافية و

 ویغلب ،األخرىجتماعية ولها عالقات معينة بالجماعات وبالمؤسسات إفراغ ولكنها تقوم في بيئة 

 في ةوالجماع "،للجماعة األهداف ختيارإجتماعية تأثيرها الكبير في ن یكون لهذه البيئة اإلأل

تحدیدها لهدفها تحاول أن تقيم العالقة المرغوب فيها بينها وبين بيئتها ویشكل هذا التفاعل 

 ویجب أن ،للجماعةجتماعية عامال هاما وهو ضبط البيئة الضروري بين الجماعة وبين بيئتها اإل

ن إ ولذلك ف،البيئة هذه إلرضاء حاجتهاجتماعية تبعا لتكون أهداف الجماعة مقبولة من بيئتها اإل

 وآذلك نجد ،)2(الجماعات والمنظمات تبذل الكثير من الجهد في العمل على تقبل المجتمع ألهدافها

األفراد في تفاعلهم مع اآلخرین ومع بيئتهم یخلقون ویعدلون الثقافة التي تضم القيم والمعتقدات "

  .)3(والمعایير التي تحكم الفكر والتفاعل

هي إال عملية تفاعل مستمر بين المصالح والمواقف  جتماعية التي نعيش فيها ماالحياة اإلف

 األشجار والجبال واألحداث التي ،واألعداءفجميع األشياء التي نشاهدها وتحيط بنا مثل األصدقاء 

أن  وتدور مواقفنا حول هذه المصالح وتتجه إلى ،مصالحنمر بها آالتعاون والمنافسة ما هي إال 

  .  )4(تكون سلبية عدائية أو إیجابية تعاونية أو هامشية

     

ومن خالل آل ما سبق نخلص إلى القول بأن العالقات اإلجتماعية هي وليدة إجتماع األفراد   

وتبادل أفكارهم وإتحاد مصالحهم بصفة تلقائية، وهي بعد ذلك دليل على التوحد والتفاعل والتعایش 

ين األفراد والجماعات، أثناء سعيهم المستمر لتحقيق أهدافهم ومساعيهم في والتبادل لألفكار فيما ب

المجتمع، هذا التفاعل یكون في شكل تعاون أحيانا وحياد أحيانا أخرى، آما یكون في شكل تنافس 

  .أو حتى صراع في أحيانا أخرى

  

  

  
  .326، ص 2001 الجدیدة، دار المعرفة الجامعية،طفى وعبد اهللا محمد عبد الرحمان، علم إجتماع المجتمعات ـ مریم أحمد مص1
  .44 ـ زیدان محمود مصطفى، مرجع سابق، ص 2
  .75 ـ إسماعيل قيرة، مرجع سابق، ص 3
  .178 ـ إحسان محمد الحسن، مرجع سابق، ص 4
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سها        ى تأسي ة إل باب الداعي ذلك األس ا ل ددت تبع ان وتع ات واللج صنيفات الجماع ت ت تنوع

د          مية، ونج ر رس مية والغي ات الرس د الجماع والتهم، فنج اتهم ومي راد ورغب ات األف سب حاج بح

ر ذل      الجماعات األولية والجماعات الثانویة ونجد الجماعات المستمرة وا         كلجماعات المؤقتة إلى غي

من الجماعات، آما نجد لكل جماعة من هذه الجماعات وظائف تقوم بها أنشأة من أجلها، آما نلحظ                  

ات                  أیضا تحوالت تلحق هذه الجماعات واللجان بالنظر إلى البيئة التي تنشط بها، ضف إلى ذلك أوق

ات المخ            شاط، أو            النشاط المختلفة لألفراد، وآل ذلك في ضوء الخلفي ى الن راد إل دفع األف ة التي ت تلف

  .حتى في نشاط دون أخر

                                                                                      :مفهوم لجان األحياء ـ  1

لكي یكون یذهب معجم العلوم اإلجتماعية إلى تعریفها إنطالقا من تعریفه للجماعة على أنه 

ال  جتماعي المتكاملجتماعي یجب أن یرتبط بنوع من البناء اإلیف داللته في التحليل اإلللتعر

  .بمجرد مجموعة من األفراد

 بعد ذلك ،تدعوا الحاجة إلى إیجاد تعریف عام للجماعة بغض النظر عن اعتبارات الحجمو

ضائها بعضهم  وال یتوقف تعریف الجماعة على قوة الروابط التي تربط أع،آعامل متغير إضافي

جتماعية للجماعة تختلف التعاریف اإلو ،الروابط بل أیضا على الشكل النهائي لهذه ،فحسبببعض 

ریق یهتم بهذه  فهناك فأعضائها،هتمام إلى نوعية الروابط التي تصل ما بين من حيث توجيه اإل

 المعياریة،يمتها تصال بين األعضاء و وهناك فریق ثاني ینظر إليها من حيث قالروابط آوسيلة لإل

 السابقة یمكن تعریف وبمراعاة اإلعتبارات ،الوظيفية إليها من خالل قيمتها ثالث ینظروفریق 

             :التاليالجماعة على النحو 

االندماج یمكن تحدید   مندطراز محدیكون عدد من األشخاص جماعة إذا حدث بينهم " 

إلى تعریفها إنطالقا من تعریفه لجماعة المصلحة وفي هذا اإلطار یذهب حسن نافعة ، )1("هدرجت

هي مجموعة من األفراد تسعى للتأثير بوسائلها الخاصة على عملية صنع الخاصة بإعتبارها 

 السعي والمعنویة دونتجاه الذي یحقق مصالح أعضائها المادیة السياسات العامة لدفعها في اإل

      .)2(مسئوليتهللمشارآة في الحكم أو تحمل 

                                   
  .211 ـ نخبة من األساتذة، مرجع سابق، ص 1
  .325، ص2002،  السياسة، مكتبة الشروق الدولية، مبادئ علمـ حسن نافعة 2
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                                                               :یليویستفاد من هذا التعریف ما 

ار محدد من المسائل  الخاصة تميل إلى أن تحدد نفسها وظيفيا في إطأوال أن جماعة المصلحة

 ،األشخاصوثانيا هو وجود جماعة تتكون من عدد من  ،والمعنویةهتمامات المادیة والمصالح واإل

 وقد تكون عنها،وقد تكون صغيرة أو آبيرة   وثالثا وجود مصلحة مشترآة تتبناها الجماعة وتدافع 

  .عام آما قد تكون هذه فئویة أو ذات طابع معنویة،و هذه المصلحة مادیة أ

آون الجمعية للجمعية على إعتبارا آما یذهب دینكل ميتشيل إلى تعریفها إنطالقا من تعریفه   

وحدة إجتماعية مستقلة تتكون من أفراد، لها قوانين تحددها، وتحكمها عالقات سلوآية بين : هي

، ولعل أهم العناصر األساسية التي تتدخل في بناء )1(أفرادها، ولها مجموعة أهداف مشترآة

   :الجمعية حسب التعریف السابق یمكننا استعابها من خالل العناصر التالية

  .ـ آونها وحدة إجتماعية تختلف عن الوحدات اإلقتصادیة والسياسية والمهنية 1

  .ة آاألسرةـ آونها مستقلة أي غير تابعة ألي جهة آانت رسمية آالدولة أو غير رسمي 2

  .ـ  آونها تتكون من عدد من األفراد ، ویتمثلون في العنصر البشري، خاصة األعضاء3

 . ـ  آونها تنتظم في اإلطار القانوني لها آجمعية4

  .ـ  آونها تشكل عالقات بين أعضائها 5

  . ـ آونها إطار لتجسيد األهداف المشترآة6

من خالل تطرقه للجمعيات بصفة عامة لكن المشرع الجزائري تناول لجان األحياء آذلك 

 ویحدد مفهوم الجمعية إنطالقا من آونها إتفاقية تخضع للقوانين 90/31في القانون الخاص بها 

المعمول بها ویجتمع في إطارها أشخاص طبيعيون أو معنویون على أساس تعاقدي ولغرض غير 

یرآز على األساس التعاقدي من وبالنظر إلى هذا التعریف نجد بأن المشرع الجزائري ، )2(مربح

جهة بحيث یلغي آل مشارآة بدون تعاقد، ومن جهة أخرى نجده آذلك یرآز على الغرض الغير 

  . مربح

  

  

 
 .25 ص ،1986،  2جتماع ، ترجمة إحسان محمد الحسن، دار الطليعة،بيروت، ط  دینكل ميتشل، معجم علم اإلـ 1
  .02، ص 04/12/1990 الرسمية للجمهوریة الجزائریة، الصادر في ، الجریدة90/31 من القانون 02 ـ المادة 2
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وعلى ذلك یتحدد مفهوم جمعية لجنة الحي في دراستنا هذه على أساس آونها وحدة   

إجتماعية مستقلة تتكون من عدد من األفراد تربط بينهم عالقات إجتماعية وعلى أساس تعاقدي 

  .، قصد تحقيق أهداف مشترآةحولغرض غير مرب

    :التعریف اإلجرائي

وحدة إجتماعية مستقلة تحكمها القوانين، وتتكوم من عدد من األفراد تربط : لجنة الحي هي  

 .بينهم عالقات إجتماعية على أساس تعاقدي لغرض غير مربح، وقصد تحقيق أهداف مشترآة
  
                                                       )1( :نظرة تاریخيةـ  2 

وجدت الجماعات بشكل أو بأخر في تصنيفات شتى منذ أن وجد اإلنسان على وجه هذه 

 مكونا بذلك معه، ميال لالتصال بغيره راغب في التعاون بطبعه، حيث ولد وهو اجتماعي األرض،

 وأآثر نجد أن الجماعات آانت اقل عددا العصور،وبدراسة تاریخ اإلنسانية على مر ، الجماعة

بعدد من األنشطة التي تشبع حاجات أفرادها بالدرجة األولى ولعل األسرة آأقدم  متكفلة حرآة،

  .لذلكجماعة ممثلة 

ومع ظهور الحضارات القدیمة ظهرت جماعات في تصنيفات متباینة مارست مختلف 

األنشطة لتحقيق أهداف متنوعة والتي من اجلها تكونت واستمرت لفترات طویلة من الزمن منها 

 والجماعات الكادحة من طبقات الدینية، العسكریة،ة،  والجماعات السياسياآمة،الحالجماعات 

                                  .الدنياالشعب 

وسجل تاریخ فرنسا تصنيفات خاصة لجماعة معينة مارست أنشطة نوعية محددة مثل 

 وجماعة الحرفيين ي،الملكجماعة المهرجين الذین آانوا یعملون في القصور للترفيه عن البالط 

 تطاحن بين 19 ،18 وشهد القرنين ،من أفراد الشعب الكادحين من اجل آسب لقمة العيش

 والجماعات المترفة من األشراف والنبالء ورجال الكنيسة أفضلالجماعات الكادحة المتطلعة لحياة 

                                               .وعتاد بالكثير من خيرات البالد من مال ألنفسهمالمستأثرین 

 وحتى اآلن آتب على اإلنسان سواء شاء أم أبى أن یكون عضوا في 20ومع بدایة القرن 

 متمثلة في أحزاب ونقابات وهيئات ومؤسسات واقتصادیة واجتماعية، سياسية، متشابكة،جماعات 

آانت متعارضة أو وجمعيات وغيرها من الروابط والمنظمات ذات األنشطة المتنوعة سواء أ

                                                 
  .226 ـ ماهر محمود عمر ، مرجع سابق، ص 1 
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حياة المختلفة من مجاالت  حيث فرض عليه مواجهة المشكالت الناتجة عنها في مجاالت المتكاملة،

                                                                    .ودینيةجتماعية وتربویة إشخصية و

 جدیدة منصرة تفرز أنماط قتصادیة المعاجتماعية والثقافية واإلحيث أن التفاعالت اإل

 عنوانه ،أوف:ألفه آتاب منتصف الثمانينات وعلى سبيل المثال فقد صدر في ،یومالجماعات آل 

جتماعية الجدیدة عرض فيه لنوعيات جدیدة من جماعات المصالح التي یصعب الحرآات اإل

 والعامة، أة  أو بالصحبالجسد، وهي جماعات تهتم التقليدیة،حصرها في التصنيفات واألنماط 

 بحلها،نتصر اإلنسان على مشكالته إ اآلن هل و واللغويثني  أو بالهویة الثقافية والتراث اإلبالبيئة،

 ینضم إليها لها،أو بالتكيف معها ؟ أم انه في حاجة ملحة إلى جماعات خاصة ذات طابع مميز 

  .وحلهالتساعده على مواجهة هذه المشكالت 

  :تصنيف الجماعات ـ  3

 ذي بدء إن عرض هذه التصنيفات هو من اجل الدراسة والبحث والتعرف على بادئ

 حيث یمكن لجماعة ما أن تنتمي لكل علمية،خصائص آل منها فقط بصورة نظریة وليست بطریقة 

 ویتوقف اختيار مقياس معين أخر، ذلك انه ال توجد حدود فاصلة بين آل تصنيف التصنيفات،هذه 

  .البحث الدراسة وهدف لتصنيف الجماعات على غرض

  :الكبيرةالجماعات الصغيرة والجماعات  ـ 1

 حيث أن ثمة ظروف من شانها أن تجعل من بعض ،الحجمیعتمد هذا التصنيف على أساس 

 وعليه فان حجم الجماعة هو إحدى الخصائص األآثر صغيرا،الجماعات آبيرا والبعض اآلخر 

لجان األحياء هذه التي نحن بصدد دراستها تنتمي ، والسوسيولوجي والمعروف جيدا مغزاه أهمية،

إلى الجماعات الصغيرة الحجم ذلك أنها مرتبطة بتمثيل حي معين، حتى أننا الحظنا جمعية حي 

 رب أسرة تشكيل 24 مسكن مع ما في هذا التمثيل من داللة قرابية، وإال فكيف لـ 24ممثلة لـ 

 عضوا فيها، وهم 21ترط القانون األساسي وجود جمعية عامة إلنتخاب الجمعية العامة والتي یش

  .بدورهم ینتخبون مكتبهم المسير

                                                 :الصغيرة الجماعات -أ 

 حيث نجد األفراد رسمية،قل أغيرة تكون العالقات أآثر شخصية وففي الجماعات الص

 والشعور العاطفي، ویغلب عليها الجانب ائف،الوظ وقد یقومون بنفس ،األنشطةیشترآون في 

  .  ونمط السلوك العام الذي یربطه التفاعل المحدد ألعضائهابالتماسك،القوي 
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   : الجماعات الكبيرة-ب

 ازداد حجم  حيث آلما،في الجماعات الكبيرة تكون العالقات أآثر رسمية واقل شخصية

 وتختلف الوظائف ،عضاء أآثر تخصصازداد تقسيم العمل و وحيث تضحي أنشطة األإالجماعة 

تبعا لذلك و حيث یالحظ بأن هناك عالقات ثانویة آثيرة في المدینة عما لو آانت في قریة 

    (1).صغيرة

  :الثابتةالجماعات الثابتة والجماعات غير  ـ 2

 فقد تستمر بعض الجماعات في ،عدمهاویعتمد هذا التصنيف على أساس الدیمومة من 

 حيث انه وتبعا لطبيعة العالقات الزوال، بينما تكون غيرها مؤقتة أو سریعة ،طویالالحياة 

االجتماعية السائدة فانه یمكن أن تتحول هذه الجماعات من جماعات ثانویة إلى جماعات أولية ومن 

، على أن لجان األحياء التي نحن (2)الجماعاتثم فإنها ربما تصبح عامال أساسيا لدیمومة تلك 

ستها تنتمي إلى الجماعات الثابتة، وذلك في إعتقادنا لسببين إثنين ، األول قانوني حيث بصدد درا

یشترط قانونها األساسي مدة السنة ویتطلب بعدها التجدید والتجدید ممكن في آثير من األوقات 

خاصة في ظل زهد الكثيرین عن هذا النشاط، خاصة إذا وضعنا في إعتبارنا نشاطها الموسمي 

باتي في غالب األحيان، واألمر الثاني یتمثل في المشاحنات والمناوشات التي تحدث بسبب والمناس

ألهداف واألغراض التي أنشأة من أجلها لجنة الحي  االنشاط في حد ذاته ، أو بسبب عدم إنجاز

 النأي عن هذا السبيل مما یترك المجال واسعا نحو بقاء اس، وآل هذه مما یدفع الكثيرین إلىباألس

نفس األشخاص ، وحتى إن لم یبقى نفس األشخاص فمن الممكن أن یتم التجدید ألخرین ومن ثم 

     .  یسمح هذا اإلجراء بإستمراریة لجنة الحي في النشاط مدة أطول

  :الثابتةالجماعات أ ـ 

 ولألفراد في مثل هذا النوع من (3)،ستقرارواإلهذا النوع من الجماعات یتصف بالثبات 

 األسرة، ومن أمثلة هذا النوع من الجماعات لدینا ثابتة،واطف قویة وذآریات الجماعات ع

  .الطائفة وجماعة النادي،وجماعة 

  

                                                 
  .28ص.1993غریب أحمد سيد أحمد ،المدخل في دراسة الجماعات االجتماعية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندریة ـ 1 
  .40 ـ غریب سيد أحمد، المرجع نفسه، ص2
  .34 مرجع سابق ، ص محمود مصطفى، ـ زیدان3
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  :الثابتةالجماعات غير ب ـ 

 آاجتماع الناس في الطریق ،عارضأما الجماعات غير الثابتة فإنها غالبا ما تنشا لسبب 

عة ویمضي آل فرد إلى وجهته التي آان  وسرعان ما ینفض شمل الجماما،العام لمشاهدة حادث 

 .الجمهور وآذا الجمهرة،أمثلة هذا النوع من الجماعات لدینا جماعة  ومن )1(قبلیسعى إليها من 

     )2(:الخارجةالجماعات الداخلة والجماعات  ـ 3

 تؤدیها،حيث تصنف هذه الجماعات على أساس األنشطة التي تقوم بها أو الوظائف التي 

 مع أنها قد تبدوا ثابتة فكما أنها تضيف إلى والنشاط،تغير الجماعة من حيث الشكل  یالحظآما 

 وربما تقوم بوظيفة تلو األخرى لهم،ائف جدیدة ظبنائها التنظيمي أعضاء جدد فهي أیضا تضع و

 وتظهر أهمية هذا التصنيف عند الحدیث عن أنماط التفاعل إما الصراع وإما نهائيا،حتى تنحل 

وإذا رجعنا إلى لجان األحياء التي نحن بصدد دراستها فنجد بأنها تنتمي إلى صنف ، التنافس

الجماعات الداخلة، وهذا بالنظر إلى إهتماماتها وإنشغاالتها بحيث تضع مصلحة الحي وسكانه في 

الدرجة األولى وهو ما یشعرهم بالتضامن ویدفعهم إلى التعاون والمساعدة المتبادلة، وهذا ما 

  . لى التنافس فيما بينها وحتى الصراع في بعض األحيان األخرىیدفعها إ

  :الداخلةالجماعة أ ـ 

 فيها،حيث یعتمد هذا التصنيف على أساس الوظيفة التي تؤدیها الجماعة لألعضاء الداخلين 

 ویبدوا التعاون بين أعضائها واالستقرار،وتتميز العالقات في الجماعة الداخلة باألمن والنظام 

 ولكن للجماعة، والوالء باألخوة آما یشعرون ،بالتضامن یشعرون إنهم المتبادلة،لمساعدات وآذا ا

    .هيااوآراتجاههم إلى ما سواهم یعتبر شعورا عدائيا 

   :الخارجةالجماعة ب ـ 

أو فهي الجماعة التي ال یشعر الفرد تجاهها باالنتماء والمساعدة المتبادلة والتعاون 

 والجماعات الداخلة والخارجة ليست عدائيا،لك یقف المرء منها موقفا  وابعد من ذ،فالتعاط

 وعلى هذا هم،جماعات فعلية حيث أن الشخص هو الذي یخلقها حينما یستخدم اللفظ نحن واللفظ 

فربما تكون الجماعة الداخلة األسرة أو الدولة والجماعة الخارجة هي ما عدى األسرة في األولى 

    .ثانيةالوما عدى الدولة في 
  .34 مرجع سابق ، ص ـ زیدان محمود مصطفى،1
  .37 ـ غریب أحمد سيد أحمد، مرجع سابق، ص 2

         :الرسميةالجماعات الرسمية والجماعات غير  ـ 4
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 عضویتها، وشروط فيها، وأسلوب التعامل ،اإلنشاءحيث یعتمد هذا التصنيف على طریقة 

، وعلى هذا األساس نجد ستمراریتهاإن حيث تأسيسها وحيث یرآز غالبيتهم على شكلها القانوني م

  أن لجان األحياء تنتمي إلى الجماعات الرسمية ذلك أن القانون یشترط الشكل الرسمي وحدد لذلك

نموذج خاص بلجان األحياء وميزه عن غيره من الجمعيات، آما یشترط اإلعالن في جریدة یومية 

عدها التجدید أو الفسخ، آما یحدد وظائف أعضاء المكتب ویحدد آذلك مدة السنة لنشاطها ویشترط ب

المسير وآذا الجمعية العامة، وباإلضافة إلى ذلك نجد وأن القانون األساسي یضع ویحدد أهدافها 

والتي تتمثل في مجملها في تكثيف التشاور بين اإلدارة والمواطنين بصفتها همزة الوصل وآذا 

   .ومساعدتهم على النهوض بحيهم وسكانهإثارة إهتمام المواطنين وتجنيدهم 

                                                                   :الرسميةالجماعات أ ـ 

هي عبارة عن جماعات یتم إنشائها و تكوینها حسب تقليد منظم یشتمل على أسس معينة من 

 ما اإليها، وغالب بها آل المنتسبين ملتزمحددة، یاللوائح والقوانين المتضمنة لقواعد معينة وبنود 

 أو اجتماعية أو ریاضية أو ،إداریةتبنى هذه الجماعات لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادیة أو 

 وهذا هو النمط األآثر شيوعا لجماعات المصلحة في المجتمعات ،(1)تربویة أو دینية أو خالفها

  .الخ... والنقابات المهنية و من أمثلتها الجمعيات  و الهيئات , (2)الحضریة

   :الرسميةالجماعات غير ب ـ 

هي جماعات یتم تكوینها بناءا على تجمع عدد من األفراد یعملون معا بأسلوب جماعي 

 معظم الجماعات تبدأ حيث معينة،خالل إطار غير منتظم وغير رسمي وبدون أي التزام بلوائح 

 ولذا فرادى،مة التي لم یستطيعوا إشباعها وهم   فالناس یدرآون حاجاتهم العارسمية،بطرق غير 

 ولذلك فالجماعة غير الرسمية عبارة عن عدد من األشخاص لهم باألخر،یبدؤون في االتصال آل 

 وقد یتوفر لها إطار تنظيمي دائم ولكنه ،(3)تطویرها حتفاظ بها وتنميتها أوقيم معينة یریدون اإل

 أو الحرآات العنصریة أو ، بعض عصابات اإلجرام غير مشروع وتمارس نشاطها في الخفاء مثل

  .الطائفية المتطرفة

  

 
                                                 

  .229 ـ ماهر عمر محمود، مرجع سابق ،ص1
  .347 مرجع سابق، صـ حسن نافعة، 2
  .229 ـ ماهر عمر محمود، مرجع سابق، ص3
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  :الثانویةالجماعات األولية والجماعات ـ  5

حيث یعتمد هذا التصنيف على طریقة االتصال بين األعضاء داخل الجماعة ونوعية 

 تنتمي إلى ، ولجان األحياء موضوع دراستنا الراهنةالعالقات والمشارآة التي تمارس بينهم فيها

الجماعات األولية، ذلك أنه ومن خالل التواجد المستمر ألعضاء لجنة الحي بالحي السكني 

وإتصالهم المستمر بالسكان بحكم الزمالة والجيرة وآذا بحكم العالقات القرابية التي تجمعهم وبحكم 

  . هذهلى إنشاء لجان األحياءآذلك الخلفيات اإلجتماعية واإلقتصادیة والثقافية التي قربت بينهم ودفعتهم إ

  :الجماعات األوليةأ ـ 

 ومن ثم یمكنهم أن یتفاعلوا ویستجيبوا أحدهم لألخر ،هي الجماعة التي یعيش أعضائها معا

  (1). وتربطهم روابط قویة غالبا ما تكون روابط الدم والقرابة والجوارمباشرة،بطریقة 

لتشابه في الخلفية االجتماعية واالقتصادیة      آما تتميز الجماعات األولية بصغر الحجم وا

 جماعة :أمثلتهاوالثقافية بين أعضائها عالوة على توفر المحبة والمودة والتعاطف بينهم ومن 

   على أن هذه الجماعات تتميز آل منها بتوحد ،(2) جماعة الدراسةالریاضي، الفریق األسرة،

عتماد العاطفي مية الوجود الفيزیقي و إحالل اإلتجاه إلى تقليل أههتمامات والمصالح واإلمحكم لإل

  (3).المتبادل بين األعضاء محله

   :الثانویةالجماعات ب ـ 

 ویطلق ، وتمثل غالبا اهتمامات وحاجات خاصة،هذه الجماعات تتميز بالقصد والتكوین الشعوري 

 المباشرة،قة عليها اسم الجماعات ذات االهتمام الخاص وليس من الضروري أن تعتمد على العال

آما أن العالقات الثانویة تفسر عن طریق الوطن والحزب السياسي والطائفة الدینية وعالقات 

  (4) .العمل

 سواء منها التي تهدف شتى،إال أن هذه الجماعات تظهر في المجتمع الحضري بأشكال 

 وتوجيهه نحو  إلى تمكين الفرد من التعبير الذاتي واإلبداع وتبادل األفكارسأرنو لدروبحسب 

 التي تأخذ على عاتقها مهمة التأثير في األفراد والتنظيمات خاصة وبينهتمامات ومصالح فردیة إ

   .المهنيةاألخرى في المجتمع ومن أمثلتها المنظمات السياسية والروابط 

                                                 
  .37  مرجع سابق، ص،محمود مصطفى  ـ زیدان 1
  .228  ـ ماهر عمر محمود، مرجع سابق ، ص 2
  .31 ص ـ غریب أحمد سيد أحمد، مرجع سابق ،3
  .33 ـ غریب أحمد سيد أحمد، المرجع السابق ، ص4
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تحادات أو التي تعني بحسب بل و فورس بمسائل ترتبط بشریحة معينة في المجتمع آاإل

 والتي محددة،جتماعية إها مما ال ترتبط بمصلحة طبقية أو ر وبغي،(1)حاب العملالعمالية وأص

   .الخاصةتعنى بالمصالح الفردیة 

  (2):وسواء بعد ذلك آانت هذه الجماعات تعنى بمصالح

  :مهنية 

  والتي تهدف إلى تنظيم أصول مزاولة المهنة واالرتقاء بها وبالمستوى المهني ألعضائها 

  .الخ...طباء والمحامينمثل نقابات األ

   :سياسية

  ... .النووي حظر انتشار السالح لبعينها، مثوهدفها منصب على قضية سياسية 

  :قتصادیةإ

 وتهدف في األساس إلى تحسين أجور العمال والمستوى المادي عموما مثل نقابات 

  .الخ... العمال

  :إنسانية

 آجمعيات حقوق بذاتها،ت معينة  أو فئااإلنسان، مثل التي تهدف إلى الدفاع عن حقوق 

  .الخ.....المسنين اإلنسان،

  :عامة

 ومن أمثلتها ، أو معظم هذه األلوانالكل، وهي التي تمارس نشاطا عاما یجمع بين 

  .الخ....الجمعيات النسائية

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .347 ـ حسن نافعة، مرجع سابق ، ص1
  .15، ص1975دار النهضة العربية، بيروت،   ـ حسن الحكاك، نظریة المنظمة،2
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   :  لجان األحياءوظائفـ   4

م التي تقوم بها في  والمها لجان األحياءستعراض وظائف جماعاتإفي هذه النقطة سنقوم ب

 وتسعى إلى لجنة الحي فبدایة سنعرض إلى الوظيفة األیدیولوجية التي تؤمن بها المجاالت،مختلف 

 وعالقتها باألحزاب السياسية، من القضایا لجنة الحينشرها ثم ننتقل إلى الوظيفة السياسية وموقف 

لجان  قتصادیة و أموالإلى الوظيفة اإل وبعدها نمر للشباب،السياسية ثم الوظيفة القانونية والتشریع 

 ثم نأتي إلى الوظيفة التنظيمية الوظائف،جل التحرك للقيام بجملة هذه أ التمویل من وأوجه األحياء

 لجان األحياء هذهجتماعية من خالل عالقة  ثم الوظيفة اإلالبيروقراطية،ووجهة نظرها تجاه 

 ثم نأتي إلى الوظيفة نشاطاتها،عمالها وتسيير بالمجتمع وتأثيرها وتأثرها به من خالل تنسيق أ

 والمسؤوليات الملقاة على عاتق الفرد شاغل بها والواجباتالثقافية والنشاطات المختلفة التي تقوم 

  .لجنة الحيالوظيفة في 

  :اإلیدیولوجية الوظيفة -أ  

للمعلومات منبع  حيث تعتبر لجان األحياء، دور بالغ األهمية بالنسبة لجماعاتالألیدولوجيإن 

 المصالح ةإیدیولوجيوتتمثل هنا في ,  لجان األحياء والقيم التي تحتكم إليها جماعاتوالمعایير

متثال وإذعان األفراد إ والتي تؤدي إلى لها، أساسا لجان األحياءتخذتها إ التي الشخصية،والمنفعة 

 ویدین  لجنة الحيضمنها جماعة ویتعلق األمر بالمعتقدات التي تتإليها، والمجتمع لجنة الحيداخل

 أعضائها، وتمثل سلوآا موحدا بين واحد،تجاه إ وال شك بان هذه المعتقدات تسير في أعضائها،بها 

جتماعية والجدیر بالذآر أن أي معتقد یطالب دائما ببعض صور التغيير في النظم السياسية واإل

                    .القائمة

 الكون ومجتمعه و نفسه،يا هي ما یتصوره اإلنسان عن دیولوجوذلك على أساس أن اإل

جتماعية هي إدیولوجيا آمقولة  ولهذا یمكن أن نطلق عليها علم التصورات و آما أن األبه،المحيط 

 ليتوصل إلى االجتماعي، ودمج المنطق بالوجود بالحياة،محاولة ربط الفكر بالواقع ووصل العقل 

 والمالحظ أن ،(1) هوش سوسيولوجيا العقلأندريسي المعاصر ما یسميه العالم االجتماعي الفرن

 جماعات المصالح قد استخدمت وخاصة في الدول التي تسود فيها نظم حكم شمولية آاذاة للحشد

                                                 
  .25،26، ص ص1985، ضایا التخلف و التنمية و التحدیث، جامعة اإلسكندریةعلم االجتماع السياسي و ق ـ محمد إسماعيل قباري، 1
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والتعبئة لمساندة قيادة النظام وأیدیولوجيته وسياساته وتتحول إلى قنوات مرتبطة بالحزب 

                                                                     (1).الحاآم 

                                                                     :السياسية الوظيفة -ب

 التي غالبا أنها الفئة والشك آذلك في المجتمع،الشك في أن فئة الشباب هي الفئة الفاعلة في 

برز أ حيث یعد الشباب والتقدم،شعار التطویر والتحدیث  متبنية القدیم،ما تقف في مواجهة الجيل 

   الناحية السياسية وخاصة فيما یتعلق لجان األحياء منالعناصر الفعالة في جماعات 

جتماعي من  أي إتاحة التحرك اإل،بتأآيدهم على ضرورة تكافؤ الفرص في المجتمع الجدید

                             (2).ال على األسس التقليدیة أضف إلى ذلك فتح آفاق الوظائف ولكن أعلى،أسفل إلى 

ولما آانت فئة الشباب أآثر فئات المجتمع نزوعا إلى الرفض والمنازعة و أآثرها ثوریة 

 نجدهم یميلون إلى الرفض والتكتل في اإلجتماعية، وأشكال الحياة اليومية والمؤسسات الواقع،ضد 

 ولما تفشل هذه الجماعات في تحقيق أهدافها تلجا إلى العنف والتخریب لفة،مختجماعات 

 أحد القنوات واألوعية الرئيسية التي تتم لجان األحياء إذ تعتبر جماعات المتكررة،حتجاجات واإل

 ،جتماعيين اآلخرینمن خاللها صياغة وبلورة مطالب أعضائها تجاه الدولة أو تجاه الشرآاء اإل

  .لى توعية أفرادها بحقوقهم وواجباتهم الخاصة والعامة على السواءآما تساعد ع

ولذلك فان العدید من جماعات المصالح تعد وخاصة في الدول الدیمقراطية بمثابة معامل 

 فهي أداة للتعبئة والتنشئة والمشارآة العام،لتفریخ القيادات والكوادر المؤهلة لقيادة العمل 

رتباطها إ أو الحزبي،ر في تحول قيادات هذه الجماعات إلى العمل  ویظهر ذلك أآث،(3)السياسية

 إلى جانب وجود نزاعات بين نقابة،بشخصيات معينة آالقائد سواء آان رئيس الحزب أو جمعية أو 

  .ممثلة خاصة في لجان األحياء المصالح،مؤسسات المجتمع المدني خاصة األحزاب وجماعات 

          :القانونية الوظيفة -ج

فباعتبار أن القانون هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الحياة داخل المجتمع فإننا نجد 

الجماعات بأنواعها وأشكالها تقوم بعملية الضغط على الجهات الوصية حتى تكون القوانين التي 

 على  ومن جهة ثانية تعملالجماعات،تخرج بها قوانين تخدم الفئات المجتمعية المنضویة في هذه 

 وأهدافهم إلى جانب سعيهم إلى خلق قوانين جدیدة تخدم مصالحهم بحقوقهم،توعية أفراد المجتمع 
                                                 

  .352 ـ حسن نافعة، مرجع سابق ، ص1
  .143.144، ص ص1990ـ محمد السویدي، علم االجتماع السياسي، ميادینه وقضایاه، دیوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2
  .350 ـ حسن نافعة، مرجع سابق، ص3
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ونحن نجد لجان األحياء من ضمنها والتي تسعى لتطبيق القانون أوال وإلى التوجيه إلى مواطن 

      .االخلل والقصور في القوانين الموجودة أو حتى إلى إقتراح قوانين جدیدة تخدم مجتمعاته

  :الثقافية الوظيفة -د 

 وآثيرا ما تتضمن مفاهيم المجتمع، معينة في تسلوآياإن الثقافة تعمل على إرساء قيم و 

 والتي تعمل من خالل البرامج التعليمية على تكریس الواقع أو الحاآمة،ومبادئ ومعتقدات الطبقة 

ة من خالل مواقفها من القضایا  وتترجم هذه الحقائق بصفة واضحة من الصحافتغييره،إصالحه أو 

ولذا نجد ردات  (1)جتماعية للجماهير الشعبية الكادحة باسم حریة التعبير والرأي والدیمقراطيةاإل

 الثقافية والتي تصطدم عادة بالخلفيات هذه السياساتالفعل من الجماعات المختلفة في المجتمع تجاه 

         .ات وفي مقدمتها جماعات لجان األحياءالجماعقتصادیة لهذه جتماعية والثقافية واإلاإل

آما تلعب البعض منها دورا مهما في الحياة الثقافية والفكریة من خالل النشریات 

 باإلضافة إلى الحفالت والدورات التحسيسية،والمطبوعات واألیام اإلعالمية والدراسية وآذا 

 .الریاضية

  :جتماعية اإل الوظيفة-هـ 

 مشاآلهم على حل  یهدف إلى مساعدة الناس،تطبيقية هي فن أو علم جتماعيفالوظيفة اإل

جتماعي یمكنه استغالل  واألخصائي اإلالمجتمع،وتطبيق الوسائل العالجية إلصالح عيوب 

            (2).المجتمعمعلومات وقوانين ونظریات علم االجتماع من الناحية العلمية في رسم خططه لتنسيق 

المجتمع  في المجتمع تسعى لتوعية أفراد المجتمع لفهم طبيعة  لجان األحياء هذهوجماعات

 فهي تفسر لهم عددا من الحقائق االجتماعية وذلك بهدف الدفاع عنها أو نقدها االجتماعية، أبنيته و

ماعي والتجانس األخالقي  من خالل تشجيع وخلق المزید من التضامن االجتتعدیلها،أو القتراح 

على تقدیم خدمات مباشرة  جماعات لجان األحياء  آما تحرص بعضألعضائها،والفكري 

    وتسهم من جهة أخرى في تنمية المجتمعات المحلية بالسعي مع الجهات الوصية إلىألعضائها،

  

  

                                                 
  .77صللثقافة العمالية و بحوث العمل، الجزائر،  ـ دورة آيفية إدارة و تسيير أجهزة الثقافة العمالية، المعهد العربي 1
  .11، ص 1989 ـ حسين عبد الحميد رشوان، المدینة دراسة في علم االجتماع الحضري، اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، 2
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 األعضاء ع،الجمي لتطویر األحياء والمناطق التي تتواجد فيها ویستفيد منها تإقامة مشروعا

  (1).األعضاءوغير 

و تعد الوظيفة اإلجتماعية من الوظائف التي یسهل تشخيصها بالنسبة للجان األحياء من   

خالل دورها الواضح في تقدیم الخدمات المباشرة و حتى غير المباشرة لألفراد و المجتمع على حد 

  : سواء، بحيث تعد لجنة الحي

  :  ـ أداة للتنشئة االجتماعية1

فالتنشئة االجتماعية هي عملية تلقين الفرد قيم و مقایيس و مفاهيم مجتمعه الذي یعيش   

والمعروف أن لجان األحياء بصفتها ظاهرة إجتماعية تسعى إلى إآتساب الفرد مختلف . )2(فيه

نواحي و جوانب السلوك اإلجتماعي المقبول آالتعاون و األخالق الحميدة، فمن خالل المشارآة 

ة یتمكن الفرد من حمل التقاليد و العادات الصحية و سلوك السلوك الحضري الرشيد، و الجمعوی

یعكس جانبا آبيرا من روح التعاون المساعدة و یكون هدفه األساسي إبراز قدراته و مهاراته و 

إستعداداته من أجل تحقيق األهداف الكبيرة لمجتمعه وتعزیز مكانته و دوره اإلجتماعي، و من هنا 

ذ الحرآة الجمعویة أهميتها و مكانتها في عملية التنشئة اإلجتماعية و التي هي عملية مهمة لكل تأخ

  .من الفرد و المجتمع

  : جتماعي ـ أداة للوحدة و التفاعل اإل2

ندماج مع اآلخرین، ن غيرهم للمشارآة و التوافق و اإلفالفاعلين الجمعویين مؤهلين أآثر م  

جتماعي و توطيد ل، بحيث تؤدي إلى تعميق الوعي اإلللوحدة و التفاعفلجان األحياء ضروریة إذا 

 العالقات اإلنسانية بين مختلف األفراد، سواء أآانوا ضمن الجماعة الواحدة أو الجماعات المتعددة

جتماعيين عملية قائمة، وهي محور أساسي في تحقيق اإلنجازات، فعملية التفاعل بين الفاعلين اإل

ات، إضافة  خالل اللقاءات و المشاورات أو من خالل تفعيل البرامج و اإلنجازسواء آان ذلك من

جتماعي القائم بين هذه الجماعات و الجهات الوصية إلى طبيعة العالقات اإلجتماعية و التفاعل اإل

وافع قویة للتماسك و  أعضاء الجماعة بالمسؤولية الجماعية یولد فيهم درو المستهلكين، فشعو

  . جتماعيالتفاعل اإل

  

                                                 
  .350 ـ حسن نافعة، مرجع سابق، ص1
  .63،ص 1،2002ط تماع التربوي الریاضي، دار سراج، عمان، األردن،ـ أیاد عبد الكریم العزاوي و مروان عبد المجيد إبراهيم، علم االجـ2 
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  : ـ أداة لالنتقال االجتماعي3

اإلنتقال اإلجتماعي یشير إلى انتقال الفرد من طبقة إلى طبقة إجتماعية أخرى في المجتمع   

و یشار إلى هذه العملية باالنتقال العمودي و هناك انتقال أفقي و یحدث عند بقاء الفرد في طبقات، 

ادیة و اإلجتماعية، و هو وسيلة یتمكن الفرد من إال أنه یحسن من أوضاعه المعاشية و اإلقتص

 و ذلك من خالل ما یحصل عليه )1(خاللها احتالل موقع اجتماعي من أفضل من المواقع السابقة 

من خبرات و تجارب وحتى مكاسب مادیة وعن طریق استثمار عالقاته الشخصية، بحيث هذه 

ه مهيأ لالستفادة من اإلمكانات المادیة و اإلنجازات تمنحه الشهرة و المكانة الجيدة التي تجعل

اإلجتماعية و اإلعالمية و بشكل یحقق له الفرصة الكبيرة في بناء وضعه اإلجتماعي الجدید و 

  .التفاعل مع أفراد آخرین ن طبقات إجتماعية أفضل

و قد یلجأ هذا الفاعل اإلجتماعي إلى تحسين مستواه اإلجتماعي عن طریق تغيير وسائله   

تية و المعيشية و تغيير سكناه و بذلك یتمكن من اإلنتقال اإلجتماعي و بدأ حياة إجتماعية جدیدة الحيا

تختلف في خصوصياتها و ظروفها عن حياته السابقة، و لكن ذلك ال یحدث لجميع الفاعلين 

اإلجتماعيين آما أن طبيعة االنتقال االجتماعي تتحدد بطبيعة المجتمع و بمستواه اإلجتماعي و 

اإلقتصادي و الحضاري و خصوصياته السياسية، و قد الحظنا ذلك من خالل تتبع مسيرة رئيس 

جمعية عمد إلى النشاط الطوعي الخيري و حصل على مكانة و شهرة مكنته فيما بعد من إحتالل 

  . في صفوف حزب آبير2007 نوفمبر 29إحدى المراتب األولى في االنتخابات المحلية األخيرة 

  : جتماعيللضبط اإل ـ أداة 4

إن المجتمعات تسعى دائما إلى إیجاد الوسائل الهادفة لتوحيد جهود أبنائها عن طریق تنظيم   

 )2( اإلستفادة و اإلستثمار الصحيح ألوقات الفراغو توحيد ميولهم و رغباتهم و إهتماماتهم المختلفة و 

هداف المطلوبة التي تتطلبها من خالل بعث لجان األحياء و غيرها بحيث تتحقق من خاللهم األ

المصلحة اإلجتماعية، فلجان األحياء على سبيل المثال لها أهميتها في غرس الكثير من القيم و 

الضوابط اإلجتماعية في أفراد المجتمع، و هي أداة مهمة في بنائهم الثقافي و اإلجتماعي و ذلك من 

  .  و تبيان المزایا و العيوبخالل نشر الوعي و تحدید و ضبط اإلحتياجات و األولویات

  
   63.ـ إیاد عبد الكریم العزاوي ومروان عبد المجيد إبراهيم ، مرجع سابق ، ص 1
  .64يد إبراهيم، المرجع نفسه،ص مج ـ إیاد عبد الكریم العزاوي ومروان عبد ال2
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  : جتماعي ـ أداة للتمثيل اإل5

ع فهي تمنحه المقدرة على للفرد و المجتممن السمات المميزة للجان األحياء أهميتها الكبيرة   

و تعزز فيه الشعور بالمسؤولية جتماعية نموه اإلجتماعي و تهذیب سلوآه و بناء إتجاهاته اإل

جتماعية و واجباته بصفته عضوا فاعال في المجتمع و تعمق فيه أبعاد هذه المسؤولية و هذه اإل

طاء المميز و التمثيل الحقيقي لجماعته بشكل لتزام و العه في مواجهة متطلبات اإلالواجبات فتضع

  .یعزز مكانته في المجتمع

جتماعية آبيرة في عملية التمثيل هذه، ثل الجمعية یتحمل أعباء نفسية و إفالمعروف أن مم  

سواء أآان ذلك أثناء محاولته الحصول على المطالب المتبناة من القاعدة في مواجهة الجهات 

 األخرى أو أثناء عرض الحصيلة أمام زمالئه في الجمعية أو حتى أمام الوصية و ممثلي الجمعيات

  .    ساآني الحي الذین یریدون دائما الجدید و دائما یتطلعون و یرفعون سقف المطالب

  :  ـ الوظيفة النفسيةو 

تخلق الممارسة الجمعویة حالة من اإلستقرار النفسي و اإلتزان العاطفي لدى الفرد   

  .ياتها المختلفة، آما تنمي فيه روح اإلستعداد للتفوق و الوصول إلى مبتغاهالمشارك بفعال

فالحرآة الجمعویة لها أهميتها في تمكين الفرد من أداء دوره في المجتمع بشكل فاعل و   

متميز و تخلق له شعور بالدافعية و المثابرة على العمل بفعالية و روح إیجابية تمكنه من ضبط 

  .، و القدرة على التصرف في المواقف الصعبة التي تتطلب إتزانا نفسيا و إجتماعياإنفعاالته النفسية

آما أنها تسهم أیضا في خلق المشاعر التي تتسم بجمالية اإلبداع و تبعد الفرد عن مشاعر   

الضياع و اإلحباط و التي قد تؤدي إلى العدوانية أو العزلة أو األمراض النفسية و اإلجتماعية 

  . و هي في نفس الوقت تخلق من هؤالء األفراد عناصر فاعلة في مجتمعاتهمالمختلفة،

  : الوظيفة التنظيمية -ي

 سبيل وتنسيقها فيفالتنظيم هو اإلطار الذي بموجبه یتم ترتيب جهود الجماعة من األفراد 

    حيث ترآز آل جماعة أوال على التنظيم الداخلي ألفرادها من خالل (1)تحقيق أهداف محددة

وزیع المهام والصالحيات بحسب إمكانيات آل فرد فيها وقدراته إضافة إلى تنظيم العالقات فيما ت

نضباط أعضائها وتوقيع العقاب على من إ على  لجنة الحيبين األفراد فكلما زاد حرص جماعة

                                                 
  .5،ص 1986 ـ فایز الزغبي و إبراهيم عبيدات، اإلدارة الحدیثة ، دار الفكر العربي ، مصر ، 1
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 وفي األخير تنظيم العالقات وآذا السلوك،زدادت قدرتها آآلية لضبط إیخرج على نظامها آلما 

 سواء تعلق األمر بالعالقات بين الجماعات أو مع الخارج،ل السعي وآذا األنشطة الموجهة إلى سب

تصال وضبط إذ أنها تعمل إذاة أ لجان األحياء آما تعد جماعات فيه،المجتمع المحلي الذي تنشط 

قل  وذلك حين تقوم بنقل مطالب األعضاء إلى صناع القرار من جهة ومن جهة ثانية نإتجاهين،في 

 وفي آلتا الحالتين تعمل على تهيئة األوضاع لفهم أو والمجتمع،موقف صناع القرار إلى الجماعة 

  ال آما نجدها دائما في مواجهة للبيروقراطية اإلداریة التياإلجتماعيين، بين الشرآاء أفضلتفاهم 

 تنجم عند نظرها ذلك أن للبيروقراطية آتنظيم مشكالتها التيتواآب األحداث والتطورات في 

عمليات التطبيق والممارسة والتنفيذ، مما یعوق النظام ویؤدي إلى الخلل واإلبطاء في قضاء 

   .الحاجات، وضياع الوقت وفقدان مصالح الناس

  : قتصادیة الوظيفة اإل-ك

 البد أن تكون لها موارد نشاطاتها، وأداءإنه ولكي تستطيع أي جماعة تحقيق أغراضها 

 وعلى ذلك تقوم آل جماعة للجماعة،ليه فالمال یعتبر عصب الحياة بالنسبة  وعبها،مالية خاصة 

 إلى جانب اعتمادها االقتصادي، ووفق األسلوب الذي یالئم نشاطها ذاتيا،بتنمية مواردها المالية 

  .المرآزیةالمبدئي على اإلمداد المالي من السلطة 

 ي فعال فقد لخصنا الوظيفةقتصادإ هذه ال تقوم بدور  لجان األحياءن جماعاتأوبما 

عتبار أنها تسعى للحصول على التدعيم المالي لها وذلك لكون إ بفقط،قتصادیة في دورها المالي اإل

 .مدا خيلها الذاتية ال تكفي للتسيير عدى نشاطاتها

                       :   التحول في أنماط المشارآة االجتماعية الحضریة ـ   5

الفرد إلى السعي نحو ربط ذاته باآلخرین من خالل المصالح المشترآة لقد دفعت الحضریة ب

 التقليدي،في جماعات على درجة عالية من التنظيم لم تكن لتتوفر في الجماعات األولية بمعناها 

رتبطت الحضریة بتطویر العدید من التنظيمات الرسمية التي توجه مباشرة إلشباع حاجات إلذلك 

عتماد المتبادل ولكن في إطار من لتي تتضمن بدورها قدرا ملحوظا من اإل واومصالحهم،األفراد 

وعلى ه  تعقيدا وسطحية وفي المجاالت التي ال یستطيع الفرد أن یسيطر عليها بمفردأآثرالعالقات 

 وذلك من الجماعات األولية الحضریة،هذا فإننا نشهد تحول نظامي ألنماط المشارآة االجتماعية 

 أي إن هناك تحول إلى جماعات جدیدة بوظائف آذلك،لجماعات الثانویة بأنواعها بأنواعها إلى ا

 والهدف هو إشباع الرغبات الحضریة،جتماعية جدیدة وعالقات جدیدة في أنماط المشارآة اإل
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هتمامات والمصالح  وتقوم على أساس اإلالجماعات،والحاجات التي لم تشبعها األنواع األخرى من 

 هذا ذهب أنصار مدرسة شيكا قوا ممثال في ما قدمه  والى(1)كآذلطار منطقي المتشابهة وفي إ

نه نظرا لما أصاب العالقات األولية والوثيقة أو غير الرسمية من ضعف أ ومؤداه ویرث،بارك و 

شكل واضح على الروابط بعتماد و األفراد إلى اإلرالحضري، یضطوفتور في المجتمع 

حتفاظ بعالقاتهم بمجتمعهم المحلي و ألجل تحقيق أهدافهم و هم اإلوالتنظيمات الرسمية حتى یمكن

 أآد على إحالل ثالمحلي، حي آذلك ما ذهب إليه تونير في نظرته للمجتمع  وهو(2)هممصالح

 وإن ،الروابط الطوعية الوسائلية ذات الهدف المحدد محل الجماعات األولية خالل عملية التحضر

لى العكس من ذلك إلى أن األفراد ال یقبلون على العضویة في آان یذهب جانزوأوسكار لویس إ

 الشخصية،عتبارها بدائل للجماعات األولية أو العالقات إالروابط والتنظيمات الرسمية الحضریة ب

 ومن ذلك تعتبر الروابط الطوعية والتي من بينها (3)بل باعتبارها وسيلة منظمة لتأآيد هذه العالقات

جتماعية  أشكال المشارآة اإلأآثر من  ممثلة في جماعات لجان األحياءاصةجماعات المصلحة الخ

 حيث یقصد بالرابطة الطوعية جماعة من األفراد على الحضري،نتشارا في المجتمع إالرسمية 

 أو درجة عالية من التخصص والتنظيم یرتبط فيها األعضاء أو یتوحدون بإحدى المصالح

جتماعية في األشكال ل السلوك الفردي أو المشارآة اإلقق من خالهتمامات التي ال یمكن أن تتحاإل

  .(4)جتماعياإلاألخرى للتفاعل 

                                                   :   لة قضاء وقت الفراغأ مس- 6

 هي في الغالب تكون في المساء أو في أیام  هذهلجان االحياء إن النشاطات التي تقوم بها

 ولذلك تطرح العمال، وذلك بحكم أن المنضوین تحتها هم في الغالب من فئة والمناسبات،العطل 

 بل إن الفراغ هو الشعور بضرورة الضروري،مسالة وقت الفراغ والذي نقصد به الخلو من العمل 

شغل الوقت بعد انقضاء فترة العمل ولذلك یتأثر أسلوب شغل وقت الفراغ وبرامجه ومنهجه 

 فالذي یفرغ من العمل الذهني أو الفكري ال یشغل وقته بنفس الطریقة التي یقوم بها ،العملبطبيعة 

وتختلف لذلك األنشطة الممارسة في وقت الفراغ من بيئة (5)الصناعيمن یفرغ من العمل البدني أو 

     .ذاتهمإلى أخرى تبعا الختالف القيم والمبادئ التي یؤمن بها األفراد 
 .26مد ، مرجع سابق ، ص  ـ غریب أحمد سيد أح1

  .267، ص 2004، دار المعرفة الجامعية ، 1ي السيد، علم االجتماع الحضري، جالسيد عبد العاط 2-
 .268المرجع نفسه ، ص ي السيد، السيد عبد العاط 3-
 .268المرجع نفسه ، ص ي السيد، السيد عبد العاط 4-
  .23، ص 1980الت اإلدارة و التنمية اإلقتصادیة، اإلسكندریة، جتماع الصناعي و مشكيل قباري، علم اإلمحمد إسماع -5
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                                                                                                :     خلفيات المشارآة  - 7

 مع البيئة الموجودة فيها لذلك عتبارها نسق مفتوح تتبادل التأثير والتأثرإإن الجماعات ب

 تتحدد طبيعة اإلقتصادیة حيثجتماعية والثقافية وحتى یكولوجية واإلنجدها تتأثر بالبيئة اإل

 آما أنها یجب أن تتقبل الجدید حتى یكون لها القدرة لذلك،العالقات ونمط التفاعل فيما بينها تبعا 

                            .المجتمع أحدثتها التكنولوجيا في بتكار ومسایرة حرآة التغيرات الحدیثة التيعلى اإل

                                                              :اإلیكولوجية الخلفيات -أ

جتماعية السائدة بين سكان حيث أن الروابط السطحية والمؤقتة سمة غالبة لبناء العالقات اإل

 یتعرضون دائما لتجدیدات ومتغيرات اجتماعية مستمرة تؤدى إلى تغير وتعدیل نلمدینة، الذیا

 القریة الذین یستطيعون العيش في ظل تراث ثقافي مشترك قورنوا بساآنيانتماءاتهم الثقافية إذا ما 

 جتماعية في نظر البعض مثل ویرثرتبطت سطحية العالقات اإلإدون تغير یذآر إلى جانب ذلك 

  .                                              بكبر حجمها وزیادة نمو هذا الحجم باستمرار

وتبادل الخدمات  الجوار حيث نجد في القریة العالقات األولية المبنية على األلفة والمودة و

اعل نمط التف  نجد في منطقة األطراف والضواحي النمط الشبه األولى ونقصد به أنوالمساعدات،

جتماعية بين سكانها یكاد یجمع ما بين الطابع المميز للجماعات األولية ليبعد إلى حد و العالقات اإل

الالشخصية وبين الطابع الرسمي الذي یميز الجماعات الغفلة و آبير عن الخصائص السطحية و 

  .)1(المدینةنتشارا و سيطرة على حياة إالثانویة األآثر 

             :اإلجتماعية الخلفيات -ب

جتماعية التي تلعب دورا هاما في التأثير على شبكة العالقات هناك الكثير من العوامل اإل

 وتشمل هذه ، ومن ثم تحدید الوظائف وآذا نمط التفاعل المؤدى لتحقيقهاللجماعة،جتماعية اإل

 و ماعية،جتاإل والطبقة الصداقة، وواجبات باآلخرین،تصال  اإلالمكانة،العوامل الرغبة في 

  .                                              )2(المنافسة

    :المكانة الرغبة في -1

 والمكانة،یوجد في آل مجتمع نماذج معينة من السلوك یمكن محاآاتها ألنها تمنح االحترام 

  یة نالحظ ففي المجتمعات التقليدآخر،فأشكال السلوك التي تعتبر ذات مكانة تختلف من مجتمع إلى 
  .242 ـ السيد عبد العاطي السيد، مرجع سابق، ص 1
  .116، ص 2005 ـ سناء الخولي، التغيير اإلجتماعي والتحدیث، دار المعرفة الجامعية، 2
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 القيام والطهارة، ذلك الزهد العالية ومثال بالمكانة تكافأإن إنجازات غير مادیة ورمزیة 

 خالل الحصول على المكانة منعاصر فان الناس یبحثون عن  آما في العالم المالدینية،بالواجبات 

  .   )1(والسيارات الطعام المسكن المجهز الفاخر المالبس،رموز مادیة واضحة مثل 

                                                                                            :تصال اإل-2

تصاالت نجد إن  حيث ومن خالل اإلالتغيير،ي مراآز تصال الثقافي ه إن مناطق اإل

حتكاك بين جدیدة للمكانة والنفوذ حيث إن اإل رموز أوك یتعدل ویدخل خبرات جدیدة وتنشالسل

 االجدیدة، آمآتساب الخبرات والرموز إى تبادل التأثير والتأثر ومن ثم األفراد والجماعات یدفع إل

 حيث تبين لزیمر مثال إن عضویة الصدد،را ملحوظا في هذا والتنقالت السكانية دو تلعب الهجرة

 إن حجم هذه بالمنطقة،هذه المنظمات تزداد حجما بين المهاجرین الذین تطول مدة إقامتهم 

                                   .)2(بالمدینة إقامتهم طالت مدة مهما حضریة،المشارآة یضيق لدى مناطق شبه 

                                                                   :  واجبات الصداقة-3

رتباط الحر  فباإلضافة إلى الحب واإلالعالم،غلب بالد أتظهر أنماط الصداقة وتتوازن في 

نب هذا واجبات ومزایا ن الصداقة تتضمن إلى جاإ فاآلخر،ختيار الشخص بشخص آخر طبقا إل

 لها النوع من رابطة الصداقة ة، وآنتيج فالصداقة أساس التعاون في آثير من المجتمعاتمتبادلة،

       .)3(تقبلوهتقبل عدة تغيرات لكي تبعث السرور في أداة التغيرات أو هؤالء الذین 

                                                                               :اإلجتماعيةالطبقات  ـ 4

 فاألفراد الذین یندرجون مختلفة،جتماعية المختلفة في المجتمع بطرق تتفاعل الطبقات اإل    

نتماء إلى هذه المنظمات إذا ما قورنوا بغيرهم ممن إنغماسا وإقل أتحت أوضاع طبقية دنيا یكونون 

حتماال لقبول الخبرات الحدیثة ألنهم إثال أآثر  فالطبقات العليا م،یند جون تحت أوضاع طبقية أعلى

 من الكثير ولهم أیضا وسائلهم   للحصول على تعلما، أآثر أنهمیستطيعون تحمل تكاليفها آما 

   .األخرى المتاحة للطبقات واإلبتكارات غيرالتجدیدات 

وخاصة الفقراء  أما الطبقات الدنيا لها، تقبال أآثروعندها یتعلق األمر بالثقافة المادیة فهم 

   وهم المخاطر،قل الناس تحمال لقبول أجدیدة وذلك ألنهم الطرق لل للمعارضة أآثر ميالفهم 
  

            .118، ص  ـ سناء الخولي، مرجع سابق1
  .272 ـ السيد عبد العاطي السيد، مرجع سابق، ص 2
  .119 ـ سناء الخولي، مرجع سابق، ص 3
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 آما أوضح آلفين بوسكوت أن الوضع الطبقي ،)1(مختلفشئ محتاجون إلى التأآد قبل فعل أي 

   بل یؤثر أیضا في الروابط،لألفراد ال یؤثر فحسب في ميل األفراد للمشارآة في هذه المنظمات أو 

نتماءات سماه بتعددیة اإلأ األمر الذي ینعكس على ما ونوعيتها،حجم هذه المشارآة 

   .)2(الواحدوتنوعها بالنسبة للفرد 

                                                                             :منافسةال -5

 وقد تحدث المنافسة بين أفراد أو بتغييرات،إن المنافسة غالبا ما تدفع الناس إلى القيام 

 آما أن المنافسة تظهر بشكل أوضح في السوق من خالل خلق منتجات احدث واآبر جماعات،

 آما أن المنافسة مع وجود االتصال قد تسمح بتجميع المصالح المشترآة و التعاون ،)3( آفایةوأآثر

                                                                        .راتوتالت وبالتالي التقليل من حدة تحقيقها،على 

                                                                    :الخلفيات الثقافية -ج

ن أساس الثقافة القائمة هو إ وعموما فالتزاید، ویميل نموها إلى الوقت،تتراآم الثقافة بمرور 

لفة درجات متفاوتة من القدرة  وتظهر الثقافات المختولها،قبالذي یقرر السمات الجدیدة التي یمكن 

 آما تعتبر درجة التكامل الثقافي أیضا أحد ،ستعداد لقبول ـ التغير ـ األنماط المختلفة للسلوكواإل

 فالثقافات المتكاملة المنسجمة ینتج عنها عادة شعور باألمن والرضا بين التغير،عوامل قبول 

              .)4(أعضائه

 و قلة التكامل في الثقافية،أما المجتمع الذي یتميز بعدم التناسق واالنسجام بين عناصره 

 وبالتالي االجتماعية، تظهر فيه دائما الصراعات واالرتباك وعدم األمن والقالقل الثقافية،المبادئ 

 وفى نفس دیة،الفر مع تأآيد مرتفع على ودنيویة، عقالنية أآثرفان مثل هذه الثقافة تميل الن تكون 

 أما ذلك،الوقت نجد أن الناس عادة ما یقبلون التغيير في النواحي المادیة وال یجدون ضررا في 

              .بسهولةالنواحي غير المادیة و الروحانية فإنها تكون ملتصقة بالقلب والروح و یصعب تغييرها 

 عن عملهم هي بالقطع معرفة عامة فرعية، یتمسك بها أعضاء ثقافة حيث أن المعرفة التي

 وتوفر المعایير التي المرغوب،حيث تتضمن عناصر القيمة وعناصر التوقع التي تحدد السلوك 

 نأعتقاد ب اإلالخطأانه من  مرغوب، إالیستند إليها الحكم على ما إذا آان السلوك مرغوب أو غير 

 
 .124، ص سابقع مرج ـ  سناء الخولي، 1
 .272ـ السيد عبد العاطي السيد، مرجع سابق، 2
  .127 ـ سناء الخولي، مرجع سابق، ص 3
  .128 ـ سناء الخولي، المرجع نفسه، ص4
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الجماعة تشتمل على نسق ثقافي آبير یشترك فيه آل أعضاء التنظيم بحيث تتعایش الثقافات     

 وآما ترى آاترین جریجوري فان الجماعات دة،الواحالمتعاونة والمتنافسة في نطاق الجماعة 

  .)1(ن الجماعات الفرعية تختلف من حيث ثقافتها العرقية أو المهنية ألالثقافات،حسبها متعددة 

                                               :اإلقتصادیة الخلفيات -د

ى التغير، فإذا آان قتصادي هي باعث هام علليس هناك شك في أن الرغبة في الربح اإل

ن التغير في مثل هذه الحالة یكون إ فیؤدیه، أي قيمة بسب بما یمكن أن نفعية،هناك شيء له قيمة 

                                           .ترحيبمقبوال وموضع 

                                                          :قتصادیةاإلإدراك المزایا ـ  1

ن أ وآلما أدرك الفرد أو الجماعة بقتصادیة،اإلأفعال اإلنسان تتقرر بحسب إدراآه للفائدة ف

  .للتغييرندفع إمجزیة ومعروفة بوضوح آلما تحمس والفائدة 

                                                                       :التكلفةـ  2

 ال یستطيعون تحمل ألنهم عنه،فقراء دائما ینأون  ولهذا نالحظ أن المكلف،التغير دائما 

                    .تكلفة وفي مقابل ذلك یحاولون المقارنة بين البدائل المتاحة إلشباع حاجياتهم وبأقل تبعاته،

تعاد عن بعض الجماعات بجتماعية في العزلة والكراهية أو حتى اإلوقد تظهر التكلفة اإل

 قد ینظر إليها على أنها محددة،نتماء إلى جماعات معينة یتطلب القيام بواجبات  فاإل،)2(المرجعية

 فالشخص الذي یعيش على هامش الجماعة ليس لدیه الكثير الذي ملزمة،أعباء إضافية ليست 

                                               .التجدیدیخسره مع 

                                                              :المستقرةالمصالح ـ  3

 فعندما یعتقد أصحابها إن التغير التجدید،قتصادیة هنا بالتوقع المجني من ترتبط المصالح اإل

 فإنهم  یميلون إلى قبوله أما إذا آان العكسفإنهم بالفائدة، وسيعود عليهم لهم،المقترح سيكون مربحا 

                 .ومعارضتهیميلون إلى رفضه 

التي تستطيع الوصول إلى فائدة خاصة من المحافظة على الوضع لجان األحياء فجماعات 

 متيازاتهم الخاصة ویعارضون التغيرات ما عدا إ یحاولون المحافظة على مزایاهم و،الراهن

 
                                                          .126، ص 1992 الجامعية، اإلسكندریة،  ـ سعيد عيد مرسي بدر، عملية العمل، دار المعرفة1
  .134 ـ سناء الخولي، مرجع سابق، ص 2
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                   .)1(مرآزهم وتدعم ممصالحهالمالئمة لهم أو التي تخدم 

وقدرته اإلنتاجية والعالقات , متاحة في المجتمعلى جانب هذا نجد أن اإلمكانيات المادیة الإو

قتصادیة بداخله ومع غيره من المجتمعات باإلضافة إلى مستوى دخل الفرد ومدى مناسبة اإل

  .)2(الظروف واألوضاع المعيشية آل ذلك یؤثر على الجماعة

  

إ      اء و            نوفي األخير ف ذا الفصل هو أن لجان األحي ستنتجه من ه ذي یمكن أن ن شيء ال إن  ال

ول            ة والمي ة الذاتي سطحية والمنفع ابع ال ا ط ب عليه ه یغل ة إال أن ددة ومتنوع ا متع ت عالقاته آان

  .  الحزبية، ولكنها مع ذلك بإمكانها المساهمة في الحد من تدهور هذه التجمعات الحضریة الجدیدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  
  .135 ـ سناء الخولي، المرجع السابق، ص 1
   78، ص 1998، التنمية اإلداریة في الخدمة اإلجتماعية، اإلسكندریة،  ـ خيري خليل الجميلي2
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ذا                     إننا س    بابه ومشكالته وآ سكاني وأس ى لمحة عن النمو ال نحاول في هذه النقطة اإلشارة إل

ا حدث من نمو                         دة هي نتيجة لم إلى التغير اإلجتماعي والثقافي ذلك أن التجمعات الحضریة الجدی

    .سكاني وتغير إجتماعي وثقافي

ي       ة الت ات اإلجتماعي د العملي و أح اعي ه ر اإلجتم إن التغي وم ف ى العم ق بعناصر  وعل تلح

داء             ة إبت اة االجتماعي المجتمع آلها أو جزئها وبوظيفة تلك العناصر، وهي لذلك تمس آل أوجه الحي

ة، وه           نظم والمؤسسات اإلجتماعي ة ال ى طبيع اتهم إل داتهم وإتجاه راد ومعتق ة   يمن قيم األف  من جه

اإلستقرار والتوازن،  أخرى تعد عملية مناقضة لتلك العمليات التي تسعى للحفاظ على المجتمع مثل             

اعي             ىوعل  ر اإلجتم وم التغي اء حول مفه ين العلم وم وبغض النظر عن اإلختالف الحاصل ب  العم

ى أن                   ذا عل ا ه ا في بحثن ا إعتبرن م أشمل لألخر، فإنن ين أیه ا أو ب رق بينهم والتغير الثقافي وعن الف

  .  التغير الثقافي یعد أحد عوامل التغير اإلجتماعي

I-ي النمو السكان:  

  : ــ لمحة تاریخية1

اني، ولكن ب                        م العثم ان الحك سكاني إب ا یخص النمو ال ة فيم ا إحصائيات دقيق ك    ليس لن د ذل ع

إ      ة االحتالل                   وفيما وقعت عليه أیدینا ف ذ بدای ر من ات اإلحصائية عن سكان الجزائ ع للمعطي ن المتتب

س       1966 وحتى أول إحصاء للسكان في عهد االستقالل          1830 ثالث        یالحظ أن نمو ال د مر ب كان ق

  :)1(مراحل متباینة

رة االحتالل لتنتهي سنة            1 ة فت دأ من بدای سكاني، وتب ود والتراجع ال ، 1886 ـ مرحلة الرآ

خطر مرحلة مر بها نمو سكان الجزائر، إذ ظل فيها عدد السكان یتجه نحو التدني باستمرار، وهي أ 

وليرا سنة      د أصابت المجاعة والك ي  1868 ـ    1867فق شدة إقل دة حوالي ثلث     ب شلف مبي م سهول ال

ذلك، ث          سنطينة آ ة     ماألهالي ولحقت أزمات مماثلة منطقة ق ورات الوطني  الحروب االستعماریة والث

  .1881 وحتى سنة1849التي شهدتها الجزائر ابتداء من سنة 

ة   1921 وحتى سنة   1886 ـ مرحلة النمو السكاني البطيء، وتمتد من سنة   2 ، وهي مرحل

  ،بحيث خضع السكان1,7 و0,4 سنة، حيث آانت الزیادة الطبيعية فيها تتراوح 35مستقرة دامت 

  

  .70، ص 1990 المطبوعات الجامعية، الجزائر، ن في دراسة المجتمع الجزائري، دیواة ـ محمد السویدي، مقدم1
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ات              20 في بدایة القرن     ز بوفي  وحتى الحرب العالمية األولى إلى نظام دیمغرافي عتيق متمي

ية جدا ال تسمح إال بنمو دیمغرافي بطيء یضمنه اإلنجاب الطبيعي، فوفيات ذلك العهد لم تتضح                عال

ا        35 و 30بعد، إال أن التقدیرات متالقية حول نسبة تتراوح بين            بالمئة وقد آان متوسط الحياة مقارب

شا                     شار ال ة عن االنت سنوات ناجم ذه ال ين ه ة ب ة   لثالثين سنة، وشهدت الوفيات تذبذبات هام ئع ألوبئ

  .)1(فتاآة منجرة عن تأثيرات األزمات الغذائية الخطيرة 

دأ من سنة      ـ مرحلة اإل 3 سكاني، وتب ذا، حي     1921نفجار ال ا ه ستمر حتى یومن  عرف  ث لت

ر عام  كان الجزائ رن   ةس ع الق ذ مطل ا من ا ملحوظ وا دیمغرافي ة  20 نم ذ نهای صورة خاصة من  وب

ة   ة الثاني رب العالمي ى أ)2(الح ه تو عل ة    ن سارعة نتيج وتيرة مت ك ب د ذل دیمغرافي بع و ال اصل النم

ون    81لتحسن ظروف الحياة بعد ذلك حيث قدر تعداد السكان في الجزائر لسنة   بواحد وعشرین ملي

سق               1977ساآن وهذا عند إجراء تعداد       ل الن اه إذ أن تواصله بمث ، وان التزاید السكاني ملفت لالنتب

   )3( 2020 مليون ساآن سنة 57ى أآثر من قد یرفع عدد السكان في الجزائر إل

ال        ة بالمج ات المتعلق ة الحاجي ي تلبي ر ف ة التفكي ادة الكثيف ذه الزی رض ه سكن وتف وبال

ة اإل  ة اإلجتماعي التجهيزات الجماعي ة والدیني وب صادیة والثقافي ة   قت ي آيفي ر ف ة والتفكي ة والترفيهي

وتيرة النمو الدیمغرافي على هذا المستوى فمما    ستعمالها وما هي الفترة التي تنحط فيها، وإذا بقيت          إ

ة حاجات   ال شك فيه أن التجهيزات الجماعية الحالية یزید عليها الطلب وتصبح غير قادرة على          تلبي

صالحة    األفراد والجماعات وأن إ دأ األرض ال ستغاللها بشكل مكثف على المدى ـ وبنفس الضغط تب

ا ا  للبناء ب ا     إلالمدن تسير نحو النقصان بينم د یوم سكاني یتزای ا       نفجار ال ؤدي به ل ی وم ـ الطوی د ی بع

  )4(نحطاط والتخریب الىاإل

  : ــ أسبابه 2

ين عدد              رق ب سكان، أي الف یرجع النمو السكاني في الجزائر إلى الزیادة الطبيعية في عدد ال

ذ               دالموالي د آ ادة في عدد الموالي ا ترجع الزی ذا عامل الهجرة، والتحضر، آم ات وآ ى   والوفي لك إل

  العقائد والمعتقدات الخاصة بإنجاب الذآور واإلناث و إلى العزوة وضمان الحمایة، آما یمكن أن

  
ال،      1 سان والمج ي اإلن رب العرب رون، المغ راون وآخ سو ت ان فران رون،  ـ ج ومي و أخ ي الت ب عل المي تعری رب اإلس ،  دار الغ

  .235، ص1997، 1، طبيروت
  .85الظواهر الحضریة، مرجع سابق، ص  ـ عبد الحميد دليمي، الواقع و2
  .243 ـ جان فرانسو تراون وآخرون، مرجع سابق، ص 3
  . 65 سابق، ص ع ـ عبد الحميد دليمي، مرج4
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رة أخرى                سبب ضمان عدم زواج الرجل م م           )1(تكون ب ات من أه د والوفي ر الموالي ، وتعتب

اس الحا               ى أساسها تق سكانية وعل رات ال سكان الخاصة        العوامل الموثرة في التغي ستقبلية لل جات الم

ه والمواصالت  ل والترفي سكن والعم اء   )2(بال ه علم ق علي ا یطل ارس م وم تم صناعية الي دول ال  وال

دالت   ى مع ة إل دالت خصوبة عالي ه التحرك من مع ون ب دیموغرافي ویعن دیموغرافيا التحول ال ال

ات وفي الخصوبة          د              )3(منخفضة في الوفي ه وبع ى آون ان ك راجع إل ة الصحية       وذل تحسن الرعای

رار سياسة الحد من                          ى إق دول إل ذه ال دا به ا ح سكاني مم تقلصت نسبة الوفيات فزادت نسبة النمو ال

  .عدد المواليد في محاولة إلى تثبيت نسبة النمو في مستویات منخفضة

ادة    ي زی د ف دد الموالي دن یعرف أن ع سكان الم ات ل د والوفي والمالحظ إلحصاءات الموالي

ة وا ن  دائم ل م نة 16.480نتق ى 1977 س نة22.599 إل ام  1999 س ح األرق ل توض   وبالمقاب

ال سنة               والمعطيات أن معدل الوفيات في إ      ات األطف ان مجمل الوفي ستمر بحيث آ  1977نخفاض م

اد في سنة    80427هو   ى 1988 وع ى التحسن المستمر ف       14043 إل ا إل ذا یرجع أساس ي  ولعل ه

صادیة وإ   شية واالقت روف المعي ى الظ ة    ل يح والوقای ة التلق ور عملي ل   تط ة بالطف صحية والعنای ال

  .)4( واألمومة

  :أـــ عامل الخصوبة

رأة تزوجت في سن             ى سن          15إن متوسط الخلفة إلم ذلك إل غ سنة         50 وبقيت آ د بل ان ق  آ

ر سنة             10,65 نسبة   1977 دل  1980 أطفال ویتأآد التطور الذي قد یبلغ في الجزائ ال  7,4 مع  أطف

ة               لكل إمرأة، وال   جزائر ال تزال تبدي آل العالمات الخاصة بنظام اإلنجاب الطبيعي، فمتوسط الخلف

والدات                لآما مر معنا سابقا ال یزا      د ال ة لتحدی  آبيرا ضف إلى ذلك رفض القادة توخي سياسة إرادی

   )5( 1969ذلك الموقف الذي عبر عنه الرئيس هواري بومدین سنة 

زواج، ففي           فالمتغير األساسي هو مدة الزواج والت      ي هي بدورها محددة خاصة بالسن عند ال

   سنة قد17 سنة والتي تزوجت في سن 49و 45  آانت المرأة التي یتراوح عمرها بين1970سنة 

  

  
  . 84 سابق، ص ع ـ حسين عبد الحميد احمد رشوان، مشكالت المدینة، مرج1
  .86ـ عبد الحميد دليمي، الواقع والظواهر الحضریة، مرجع سابق، ص 2 
  . 224 والتحدیث، مرجع سابق، ص يـ سناء الخولي، التغيير االجتماع3 
  .87 السابق، ص ع، المرجدليميـ عبد الحميد 4 
  .222 ص سو تراون وآخرون، مرجع سابق،ـ جان فران5 
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 25 مواليد أحياء في حين لم تنجب إمرأة من نفس الفئة تزوجت في سن                9,2 أنجبت بمعدل   

  .)1( أطفال5 ىسنة سو

  : ب ــ عامل الهجرة

ر من             ا هي حصيلة النمو الطبيعي، وهي أسرع بكثي ر مم حيث باتت حصيلة الهجرة أآث

ة تع         )2(ظاهرة توفير التجهيزات الجماعية الضروریة ألهل المدن         ى المدین  د، فالهجرة من الریف إل

دیمغ       أ ك شان النمو ال انها في ذل رافي وهي ليست   حد العوامل الهامة والمؤثرة في توزیع السكان ش

  :ظاهرة جدیدة وهي متواصلة آذلك بطریقة سریعة، وترجع باألساس إلى

ة في منصب                 مــ األوضاع االقتصادیة الصعبة، فمعظ     م فالرغب  العمال في الریف موسميين ومن ث

ع في                     ى األجر المرتف نهم، باإلضافة إل شباب م اجرین وخاصة ال عمل دائم هي الشغل الشاغل للمه

  .تحسن ظروف العمل من جهة والى التشریعات العمالية من جهة أخرىالمدینة بسبب 

ان باإلضافة        الخ، وإ ... والتعليمية والمواصالت ــ ضعف الخدمات الصحية      نعدامها في بعض األحي

  .إلى الغياب المتكرر للقائمين عليها بسبب بعد المسافة وقلة المواصالت

دن و   يم الم سبب تنظ شة، ب ستوى المعي سين م ـ تح ى إ تـ دمات باإلضافة إل سيق الخ دن ن تئثار الم س

  .بالخدمات وخاصة الجامعات والمدارس

ة واألخرى      ي وسط المدین ضها ف اطق بع دة من ي ع اموا ف دن أق ى الم ازحون إل ى أن الن عل

ا، لق      سلطات                     دآونت حزاما حوله د ال ة عن ا أهمي صعبة والتي ليست له اآن ال ازحون األم ار الن  إخت

سكان في المدن                ، ونحن هنا  )3(المحلية    نتكلم عن الهجرة الداخلية باعتبارها لها عالقة بزیادة عدد ال

ة الحضریة تلعب        على عكس الهجرة الخارجية التي تؤدي إلى خفضها، وعموما فان الهجرة الریفي

وا                           زدادون نم ى أن سكان الریف ی ك یرجع إل سبب في ذل دور آبير في المجتمعات النامية ولعل ال

السكان ستقابلهم منافسة شدیدة على العمل إذا ما ظلوا ومكثوا في مجتمعهم الریفي             لدرجة أن هؤالء    

  .)4(الفقير 

  

  

  
  .222ـ جان فرانسو تراون وآخرون، المرجع السابق، ص1
  .97 والظواهر الحضریة، مرجع سابق، صع ـ عبد الحميد دليمي، الواق2
  .98 ـ عبد الحميد دليمي، المرجع نفسه، ص 3
  . 234 االجتماعي والتحدیث، مرجع سابق، ص رخولي، التغي ـ سناء ال4
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  :ج ــ عامل التحضر

سيریهم       ال وب ع والمج يم المجتم ق بتنظ ي تلح رات الت ن التغي سكانية ع رات ال ر الهج ، اتعب

ض ق أ     رفالتح ة وخل دخل الدول ال ت يع مج ا وتوس ا ومجالي سارع زماني دة   المت تثمار جدی اب اس قط

ا ظروف              إوالتحوالت اإلجتماعية، أي ب    ق آله ختصار التشعب المتزاید ألنماط التنظيم المجالي تخل

دة من تحر آي           سكان    ةاإلفصاح عن أشكال جدی ذ  )1( ال اجرین ذوي أصل ریفي            ا، ل إن أغلب المه  ف

دون أ انوا فالحين ب دیهم إمكاسواء آ وفر ل ستغلين ال تت ة اإلرض أو م ائل اني ار وال الوس ة دخ لمالي

ل  (مثل للثروة ینصبون في الوسط الحضري بدون ضمانات النجاح            أوالتقنية السامحة بإحياء     التأهي

اجهم في      )  المجتمعية   توالموارد النقدیة ومعرفة طرق سير المدینة والعالقا       القطاعات  الكفيلة بإدم

دماج اإل   ، فهم لذلك یال   ةالعصری رة في اإلن تج   قون صعوبات خطي الي، وین اعي والمج ك    جتم عن ذل

ة وفي األشغال التي ال تتطلب سوى                     حينئذ مساهمتهم المك   ر المنتظم ة أو غي ثفة في األشغال الوقتي

  .  )2(تأهيل ضعيف وال توفر إال أجرا زهيدا 

  : ـ مشكالت النمو السكاني3

دیمغرافي             ى النمو ال ة إل ادة راجع تنمو المدن نتيجة زیادة عدد السكان وسواء آانت هذه الزی

تثناء             المتسارع الوتيرة أو إلى الهجرة الری      ستقبلها بإس ة وم ى المدین فية فالنتيجة تكاد تكون واحدة عل

  .الحدیث عن طبيعة العالقات اإلجتماعية داخل هذه المدن

ة     نا بالغة الضخامة مما ترتب عليه إ      زدیاد السریع للسكان مد   ولقد خلق اإل   اة البدائي ختفاء الحي

ى بحن   )3(األول ستحدثة، وأص ة والم دن القائم ام الم د أحج ة   ، وتزای دن األلفي ن الم تكلم ع سمع ون ا ن

  .والمليونية

د    ي الم سكان ف دد ال د ع ان لتزای د آ دن    وق ام الم ن إزدح ة م شكالت، بدای ن الم ر م ن الكثي

ور وإ آتوإ ة وخفض األج ى البطال ا إل دخظاظه اض ال ب   وإلنخف ى جان شة، إل اليف المعي اع تك رتف

   إنخفاض مستوى الخدمات التعليمية  إلى)4(رتفاع معدل شغلها آتظاظ المساآن وعدم صالحيتها وإإ

  

  

  
  .294ـ جان فرانسو تراون وآخرون، مرجع سابق، ص 1
  .310 ص ـ جان فرانسو تراون وآخرون، المرجع السابق، 2
  .62 ـ حسين عبد الحميد رشوان، مشكالت المدینة، مرجع سابق، ص3
  .90 ـ حسين رشوان، المرجع السابق، ص 4
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ا  صحية والمواصالت باإلض تى      وال ي ش سكان ف ستلزمات ال اء بم ن اإلیف ز ع ى العج فة إل

  .المجاالت نتيجة الطلب المتزاید عليها

نحراف والجریمة،  اني وما یترتب عليه من مشكالت اإل      ومن جهة أخرى نلحظ التزاحم السك     

اجرون خاصة،                  ه المه ذي یتعرض ل اط ال سؤء التكيف واإلحب بحيث زادة معدالت الجریمة نتيجة ل

ذا              إلى جانب ال   ة في ه ذلها الدول رة التي تب ود الكبي الرغم من الجه ك ب اد في اإلسكان وذل نقص الح

دة       ثالمجال وفي سبيل حل هذه المشكلة، آما ظهرت األحياء العشوائية، بحي            قامت الجماعات الواف

زدحام حوال المعيشية والتي تتمثل في اإل      األ تبالبناء والتكدس دون مراعاة لألبعاد المعماریة وساء      

  .وظهور مشكالت المرور والتسول والفقر والتلوث

IIـ  التغير اإلجتماعي :  

ا التكيف                   إن التغير ضرورة حياتية للمجتمعات البشریة فهو سبيل بقائها ونموها وبه یتهيأ له

ستقرار في أبنيتها وأنشطتها وعن طریقه تواجه الجماعات        قق التوازن واإل  مع الوقائع وبه أیضا یتح    

ات أفرا نظم          متطلب ات وال راد والجماع س األف ة تم ة تاریخي و حقيق ددة، وه اتهم المتج ا وحاج ده

ا في آل صورة                    ا بينه والمؤسسات، آما تمس العالقات اإلنسانية التي تتفاعل وتترابط وتتكامل فيم

ال                  دمن صور التغيير، فق    ه في هدوء طوال أجي  یبدو المجتمع مستقرا ساآنا سائرا في إنجاز وظائف

نه حين یصل إلى درجة من التجمع الحضري یبدأ في التغير النوعي، بسبب وجود قوى               متعاقبة ولك 

  .تعمل في أعماقه لتجدید األنساق أو لتأسيس نظم جدیدة

   : ــ مفهومه1

  ،)1( یتعلق بفهم الواقع وتصور المستقبلوإن التغير هو عملية ووسيلة وهدف، وه  

ائي أو موجه فإن      نوبغض النظر ع     ر تلق ى          آون التغي ایرة لألول ى نتيجة مغ ر إل ا نصل في األخي ن

ر                     ائي والتغي ه تلق ى أساس ان اعي عل ر االجتم ين التغي ز ب ا نمي ذلك فإنن ان آ المنطلق منها، ومهما آ

دم والتطور                     ه آالتق اهيم المرتبطة ب االجتماعي على أساس أنه موجه، وبغض النظر آذلك عن المف

   آما أن مفهوم التغيير یشير إلى الجهود المتكاملةوالتنمية وإآتساب الصفات الحضریة والتحدیث،

  

  

  
ة، مج     ة ـ حسين حسن سليمان وآخرون، الممارس 1 ة اإلجتماعي ة في الخدم ع،      د العام شر والتوزی ة للدراسات والن  المؤسسة الجامعي

  .68 ،ص2005 ،1 لبنان ،طتبيرو
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  نه هناك ثالث  على أ)1(عية جتماالمناسبة لتحسين أداء األنساق اإل والهادفة عن طریق الوسائط 

  :سية یتضمنها تحليل مضمون التغيرقضایا أسا

دة في         ثأــ الهدف أو الغایة النهائية أو بؤرة االهتمام، حي         شاء المدن الجدی  أننا نجد أن الهدف من إن

 قائمة على تجدید وتعدیل وإضافة ورفض لبعض        ةالجزائر خاصة هو إنتاج عالقات اجتماعية جدید      

  . العالقات االجتماعية القائمة في المجتمع أو المدن األصلية بصفة خاصةطصوروا نما

ر، ونح ائط إحداث التغيي ـ وس دني نب ـ ع الم ر هي مؤسسات المجتم ذا التغيي ائط ه  نلحظ أن وس

  .وبصورة خاصة الجمعيات، والتي أنيط بها دعم جهود مؤسسات الدولة في هذا االتجاه

وف   ي س اليب الت رق واألس ـ الط ر، وف ج ـ داث التغيي ستخدم إلح وة أ ي ت ار وآخط ذا اإلط ى  ه ول

ة لإلصالح، إصالح              لتشخيص الداء وإعطاء الدواء أ     ة اللجان الوطني يس الجمهوری نشىء السيد رئ

ة، إصال      ة  حهياآل الدولة، إصالح العدال ة التربوی سيد      ... المنظوم ى ال ا إل دمت تقاریره خ والتي ق  ال

د أن الخطوات ة ونعتق يس الجمهوری ى أررئ ذه اإلصالحات عل سيد له ة هي تج ع ض الموالي  الواق

  .والتي تتطلب أوال التوعية بأهمية هذا اإلصالح وضرورته في الوقت الراهن

  : ــ طبيعته2

  : ووسيلة وهدف ومن ثم آانةن قلنا أن التغيير هو عمليسبق وأ   

  :التغيير آعمليةأـ 

داه،      أن التغيير ال یحدث بصورة مفاجئة، ولكنه یتطلب ال       ه وم ة حدوث ر والتخطيط لكيفي تفكي

ة أو        ال ینبغي اإلكوالمراحل التي یتم من خاللها حدوثه، ولذل  ائج فوری ى نت ستعجال في التوصل إل

  .حل المشكلة أو المشاآل المطروحة

  :التغيير آوسيلةب ـ 

  حيث توجه آافة الجهود واألنشطة والمهام إلى تحقيق األهداف، وتحدث األنشطة من خالل            

ار واالتجاهات                   سلوك واألفك ر الجزئي لل د التغي شاط في تحدی خطوات محددة تسهم آل خطوة أو ن

  . النهایة إلى التوصل إلى نتائج التغييريالتي تؤدي ف

  

  

  
  .204، ص2005 المجتمعات المحلية، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، ة ـ أحمد مصطفى خاطر، تنمي1
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  :التغيير آهدفج ـ 

ر یتعل وحيث  ر یتطلقأن التغيي وع من التغيي ان أي ن ستقبل، ف صور الم ع وت م الواق  ب بفه

 ما یحدث من ظروف وعمليات وتفاعالت، ثم التفكير فيما یمكن أن یكون               ىبالضرورة التعرف عل  

  .)1(ن تكون ناجمة عن التصور ظروف، وما هي النتائج التي یمكن أعليه الحال لو تم تعدیل هذه ال

  :)2(ه ــ مجاالت3

ات                نظم والعالق ا یصيب ال ر     ...إن التغيير یصيب األفراد والجماعات آم ا أآث خ وإذا حاولن ال

  :فإننا نجده یصيب الحياة االجتماعية بأسرها إال انه یمكننا أن نشير إلى

  :أ ـ التغيير في األفراد

ا تغيير  یشمل أساسوواألفراد هم الهدف من آل عملية تغييریة ووسيلتها في ذات الوقت، وه

 دلت داتجاهاتهم وميولهم ورغباتهم، آما قد یتجه إلى المراآز واألدوار والقدرات واالمكانات، وق

العدید من الدراسات على أن ثقافة أفراد المجتمع تؤثر بصورة مباشرة في تقبلهم أو عدم تقبلهم لما 

م لما یحصل في یحصل من تغيرات في الجوانب المادیة هذا التقبل قد یكون أسرع من تقبله

  . الجوانب الغير مادیة

  :ب ـ التغير في العالقات االجتماعية

التغير ف   ة ب درجا مقارن ق ومت ون الح ر یك ذا التغيي راد، ومي وه ات ن األف م فالعالق  ث

ر ف               ا  ياالجتماعية قد تتغير في االتجاه الموجب أي الترابط والتماسك آما قد تتغي سالب أي   ه االتج  ال

  . آل فهي ال تثبت على حالىعلالتفكك والتشتت، و

  :جتماعيةج ـ التغير في المؤسسات اإل

ة من                       ا یصيب المؤسسات اإلجتماعي إن م ذا ف ا وله ا بينه ة فيم تختلف المؤسسات اإلجتماعي

ا أ  تختفدختالف أهمية تلك المؤسسة، فقتغير یختلف بإ   د   ي بعض المؤسسات وتظهر أخرى، آم ه ق ن

   وظائـفها، فاألسرة آـمؤسسة إجتماعية لم تتغير إال من حيث ل بعض المؤسسات أو تتغيریتغير شك

   تكون ممتدة وقد تكون متعددة األزواج أو الزوجات وقد تتسع وظائفها د أو بعض وظائفها، فقشكلها

  

  

  
  .68، صيمان وآخرون، مرجع سابق ـ حسين حسن سل1
  .387، ص 1997 قسنطينة، ةتوراه غير منشورة، جامع دآةـ مراد زعيمي، النظریة العلم اجتماعية رؤیة إسالمية، رسال2 
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رد وللجماعة             ل للف شاط یكف ى أضيق نطاق آاإلشباع                لتشمل آل ن ا إل تقلص وظائفه د ت ا وق حياتهم

  .الجنسي والعاطفي وإنجاب األطفال

رار التع        ع إق ة م ري وخاص ع الجزائ هد المجتم د ش سات    وق ن المؤس د م روز العدی ة ب ددی

ى        بينها األحزاب والجمعيات على إ    من  جتماعية والتي   اإل ا، وعل ا ووظائفه ختالف مشاربها وثقافاته

ا،            التجمعات الحضریة هذا األساس شهدت     ات وتناميه د من الجمعي شاء العدی  الجدیدة علي منجلي إن

ة    ةجتماعي جمعية سواء آانت جمعية خيریة أو إ      بحيث ال یكاد یخلو حي أو تجمع سكني من            أو ثقافي

  .  أو ریاضية

  :التغير في النظمـ د 

نظم، آم                 د یكون     اوالتغير في النظم قد یكون تغير یمس بعض النظم أو بعض أجزاء من ال  ق

اة اإل    تغيرا في آل النظم، فالمجتمع الجزائري حاول ویحاول          ة اليوم إحداث تغيرات في الحي  جتماعي

ن أ ف و م ن التخل روج م ل الخ ك بإ  ج اة وذل ي الحي دة ف ة جدی ث طریق ى تب اده عل نظعتم ر ال  مغيي

امج                   اإلجتماعية آالنظام اإل   يم أو النظام القضائي، من خالل برن سياسي، أو نظام التعل قتصادي وال

  .اإلصالح الشامل الذي بادر به السيد رئيس الجمهوریة

  : ــ معوقاته4

د           ر نج ة التغيي ى عملي ائمين عل ه الق ي تواج ق الت صعوبات والعوائ ن ال ة   :م ن عزل ل م آ

ا  ى جانب الرغبة في المحافظة عل  ى السكان، إلةنس ترآيبي تجا مالمجتمع، وعد  دیم، وغي  روح ب الق

  .)1(بتكار إلى جانب تكلفة التغيير في حد ذاتهاإل

  :أ ـ عزلة المجتمع

ع، م             ذا المجتم ه         نوسواء تعلق األمر بالموقع الذي یتواجد فيه ه  حيث صعوبة الوصول إلي

ة أو حتى نق          ة أو المناخي ا     نتيجة للظروف الطبيعي ن ص وضعف شبكة الطرق والمواصالت، أو آ

  .قتصاديذلك نتيجة الحروب أو الحصار اإل

 

  

  

  
  . 197 ص،ـ أحمد مصطفى خاطر، مرجع سابق1
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   وعدم مشارآتها، إذ أن المشارآةتالجماعاووعلى المستوى المحلي نجد أن عزلة األفراد،   

د من الت              ة وتزی ل من العزل ة            االجتماعية لألفراد والجماعات تقل سهم في تنمي نهم وت ا بي اعالت فيم ف

  .)1(المجتمع من خالل تحدید االولویات وتنفيذ البرامج 

  :ب ـ عدم تجانس الترآيب العضوي والطبقي للسكان

راه                         ا ی ر، إذ أن م ة التغيي سهم في عرقل فوجود التنوع العضوي والطبقي في مجتمع واحد ی

ذلك،  البعض محمودا یراه البعض األخر مذموما وما یراه ا       لبعض مناسبا قد ال یراه البعض األخر آ

ت  یرجع إلى إ   كوذل ست  خ افي واإلقتصادي وإ       الف الم ى إ  وى العلمي والثق ختالف األدوار والمراآز     ل

  .التي یحتلها األفراد في المجتمع

  :ج ـ الرغبة في المحافظة على القدیم

ا هو   ومع أنه ليس آل قدیم مذموما وال آل جدید محمودا، إال أننا نجد لدى               البعض تقدیس لم

  . جهة والخوف من آل جدید من جهة أخرىن البعض األخر الرغبة في اإلستقرار مدقدیم ونجد عن

  :د ـ انعدام الروح االبتكاریة والتجدید لدى أفراد المجتمع

  إذ أن البسطاء عادة ما یحاولون المحافظة على ما هو موجود على الرغم من بساطته

   الروح االبتكاریة فهي مرتبطة ا أن هذا معلوم لدیهم ومجرب، أمرعتبا اى ومحدودیة نفعه، عل

زعمه امرین، فمب امرین والمق روح اإلي بالمغ ين أن ال ين وذو ح د المتعلم دها عن ة نج ي بتكاری

  .حتكاكالمستوى الثقافي وعند آثيري اإل

  :و ـ تكلفة التغيير

س            ر بالن ة التغيي راد،       بإن الحدیث عن التكلفة مرتبط أساسا بأهمي ة للمجتمع وللجماعات واألف

د          نوإ ى البع افة إل سي باإلض اعي والنف د االجتم الل البع ن خ ا م ر إليه ن النظ ر یمك ة التغيي  تكلف

ة، فق   درجات متفاوت التغيير ب أثر ب ع تت ات المجتم صادي، فجماع ي أ داالقت د ف اج جدی ون إنت د  یك ح

  .)2(حة المجاالت مفيدا للبعض في حين یمثل للبعض اآلخر خسارة فاد

  

  

  

  
  .430، صسين سليمان وآخرون، مرجع سابقـ ح1
  .202 ص سابق، ع ـ احمد مصطفى خاطر، مرج2
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IIIـ التغير الثقافي :  

ذ        ا، وب       اإن المجتمعات البشریة في تغير مستمر، وه ا ونموه ر هو سبب بقائه  تتكيف  ه التغي

ذا       مع واقعها وتسد من خالله حاجاتها، وبواسطته تتخلص من القدیم الذي     ه وآ د في حاجة إلي م تع  ل

ل ذي یعرق اع واأل ال اء اإلجتم ق علم دمها، ویتف ا وتق اهرة   تطوره ى أن ظ ة عل ا الثقافي نثروبولوجي

دة، عل  ا والمعق سيطة منه رة، الب ا والكبي صغيرة منه ات ال ع المجتمع شمل جمي ر ت ة ىالتغي  أن درج

  .إلى أخرالتغير تختلف من مجتمع إلى أخر، ومن ثقافة إلى أخرى، ومن عصر 

  : ــ مفهومه1

ا              اة، آم اليب الحي ار واالتجاهات وأس دیل األفك سط مظاهره تع إن التغير الثقافي یعني في اب

سان                        دى اإلن ة التفاعل الفكري ل دیولوجي وتوسيع عملي دیل اإلطار اإلی یعني في مدلوله العميق تع

دا في آل من ب                     سه واح ع التي یجد نف تحم بجماعات الواق ادي والفكري    آجزء منتمي ومل ا الم نائه

  . )1(والروحي 

  : ــ مجاالته2

 اإن للتغير الثقافي أهميته في عملية التنمية، وفي تحقيق التكامل والتكيف في المجتمع، وآلم               

ى                    اده إل سعت أبع ى األدوار والوظائف وات افي إل ر الثق اط وأشكال ومظاهر      تعمقت جذور التغي أنم

  . أداة فعالة للتطویر والتقدمستطاع أن یكون العالقات اإلجتماعية إ

  :أ ـ الثقافة

ة                       ة األم ورة ذاتي واطن وبل وین شخصية الم للثقافة في وقتنا الحاضر دورها االیجابي في تك

ا، وال     روءة                 شك أن اإل    واستكمال بناء آيانه ق وسائل اإلعالم المق ة عن طری شار الواسع للتوعي نت

اك              ى مستوى االتصال واالحتك ي   والمسموعة أو حتى عل رز      نالمباشر ب ة هي اب واطنين فالثقاف  الم

رد            ذالعوامل المؤثرة في التغير الثقافي بل هي أساسه، إ           ه الف شكل في ذي ی ة هي المحيط ال  أن الثقاف

  . )2(طباعه وشخصيته 

  

  

  

  

  .144، ص 1990 المطبوعات الجامعية، الجزائر، ن في دراسة المجتمع الجزائري، دیواةـ محمد السویدي، مقدم1
  . 345، ص مرجع سابق  مراد زعيمي، ـ2
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  :ب ـ األفراد

ى ا         اظ عل أخر في الحف شكل أو ب ا، فبإ   فاألفراد یساهمون ب ة أو یغيرونه اط الثقافي انهم  ألنم مك

م  رالمساهمة في إشاعة سلوك معين یقلده اآلخرون إلى أن یصبح تقليدا اجتماعيا، فاألمو       تبدأ بفرد ث

  . مر المجتمعمجموعة أفراد ثم جماعة إلى أن یصل األ

  :جتماعيةج ـ العالقات اإل

ات اإل   الشك في أن للعامل الثقافي دوره بعد      ة العالق ر طبيع راد    ذلك في تغيي ين أف ة ب جتماعي

  .هذا المجتمع، ویظهر ذلك أآثر في حماسة المثقفين أآثر من غيرهم للتغير وتقبلهم بعد ذلك له

  : ــ معوقاته3

ري في الوقت              إن التحوالت اإلجتماعية والثقافي      ا المجتمع الجزائ ة واإلقتصادیة التي یمر به

يم واإل         ر في الق اة ساآني                  الحالي تتطلب تغيي ه حي شكل في ذي تت سلوآيات، في الوقت ال تجاهات وال

ه    ه جزء     التجمعات الحضریة الجدیدة ویتلون سلوآهم بلون خاص، یتمسكون ب ه ألن  ویحافظون علي

نهم، فإ ار واألنمم ه إذا بقيت األفك يماط ان دت الق ا، وتجم ى حاله ة عل ات  ،لثقافي ر االتجاه م تتغي ول

شود عوائق تعمل              دیدة إختل التوازن  لتالئم الظروف الج   افي المن ، وعلى هذا فإنه سيكون للتغير الثق

  :على إعاقة حرآيته وتتمثل في

  : أ ـ التداخل بين األجيال

ه یحرص         نمط معيشته ونظام قيمه    رویكون عندما یرفض جيل الكبار تغيي      ل ان  ومعتقداته، ب

رات في نمط وأسلوب                         ى إحداث تغي صغار عل ل ال عليها اشد الحرص، ومن جهة أخرى یعمل جي

  .الحياة، ونظام القيم مما قد ینتج صراعا بين الجيلين، قد یعطل من عملية التغير

  :ب ـ الوصولية والحفاظ على الماضي

, تأبى االتصال باألخر  ,  أفكار وأعمال   یحمله من  اوم, و ربما العمل على عودة ذلك الماضي      

اة المجتمع في            , خوفا من التأثير به    ل حي ا یمث ك        بل أن الماضي وم ى ذل داعين إل ا   ,  تصور ال وإذا م

رفض إ ة ال سعت رقع صور     , ت سة الت ى حبي ار تبق ا وأفك ن تكنولوجي ع م ي المجتم د ف ل جدی ان آ ف

  .الرافض إلى أن تذبل و تختفي

  :ج ـ العزلة الثقافية

ا إ وی صد به ة ق افي واإلنطواء الثقاف اك الثق دم اإلحتك ى ع ك إل ود ذل ا، ویع ى ذاته صال عل ت

د الخاصة في المجتمع                   ى التقالي بالمجتمعات األخرى، ویرجع ذلك لرغبة المجتمع في المحافظة عل
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ا أن                    واإل ه إم ة محددة تجعل عتزاز بها آتراث، وقد یرجع ذلك إلى ظروف المجتمع في مرحلة زمني

   .)1(لى نفسه أو أن یحاصر من قبل مجتمعات أخرىینغلق ع

  : د ـ التضامن واإلنسجام اإلجتماعي

ى التجمعات الحضریة                    ة إل اء المرحل إن التضامن واالنسجام االجتماعي الوثيق داخل األحي

ة  روابط العائلي ى ال النظر إل ك ب د ذل سجام بع ذا التماسك واالن ى ه ي بقيت محافظة عل دة والت الجدی

ا ك  توعالق ن التماس ذا زاد م ل ه ا آ ة وغيره صداقة والزمال ات ال ذا عالق ة وآ رة القدیم الجي

ى               " والصمود في وجه التغير    وجيههم إل فليس من السهل حمل الناس إلى غير ما یتطلعون إليه، أو ت

سجام                   مسالك لم یختاروها بإرادتهم، على أن البعض یرى غير ذلك ویذهبون إلى أن التضامن واالن

افي                  االجتماعي   ر الثق ة التغي الوثيق داخل أحياء هذه التجمعات الحضریة الجدیدة قد یجعل من عملي

ي            أثير الروح عاع والت صادر اإلش ن م شف ع ن الك ر إذا أمك د آبي ى ح ة إل هلة وایجابي ة س عملي

  .    )2(" واألخالقي والثقافي في هذه الجماعات 

  : ــ عوامل التغير الثقافي4 

ل ال    ن العوام دد م اك ع ى    هن ا إل ة ودفعه رات الثقافي داث التغي ع إلح ي المجتم ل ف ي تتفاع ت

ا        نمراحل ابعد مدى، وم     راع، واالبتك م واالخت ا العل ة         ر بينه تعارة العناصر الثقافي شاف واس  واالآت

ة                      اع والمهتمون بالثقاف اء االجتم ا علم ذه یعتبره ورات، وآل ه وتبادلها، والصراع والحروب والث

  :لثقافي، وفيما یلي بعض هذه العوامل التي تقف وراء التغير الثقافيآعوامل في إحداث التغير ا

  : أ ـ العلم

وارد،               فتسلح اإلنسان بالعلم   ا من م ا فيه للسيطرة على الطبيعة وآشف إمكانياتها واستنباط م

ذي                          ى الكون ال سه وال ى نف ه إل ه ومن نظرت اليب حيات وتحویل هذه الموارد إلى أدوات غيرة من أس

  .)3(قد أدى هذا إلى تحرر اإلنسان من سلطان التقليد والتقاليد یعيش فيه، و

  

  

  

  
  .65، ص 2003ـ حميد خروف والربيع جصاص، علم اجتماع الثقافة، منشورات جامعة منتوري قسنطينة، 1
  .146صـ محمد السویدي، مرجع سابق، 2
  . 121ص، 1991، 1 للكتاب، طةوطني الة، المؤسسه ـ محمد السویدي، مفاهيم علم االجتماع الثقافي ومصطلحا ت3
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  :ب ـ التكنولوجيا

ان من أبر                         ة آ ى تطورات هام اة إل ادین الحي ادة    فلقد أدى تطبيق العلم في مختلف مي ا زی زه

ردة، وإ    صورة مط راع ب شف و اإلخت ى الك درة عل شاالق دن والمواصالت   رنت و الم صنيع ونم  الت

سریعة، و       ة ال ات الحدیث رة من       اغيره الحدیثة، وغيرها من التطبيق ة، التي غي ات العلمي  من التطبيق

ادین                ذه المي الظروف المادیة للحياة اإلنسانية، وآلما زادت قدرة اإلنسان على التطبيق العلمي في ه

ى الخوف والتمسك                        ود إل ات التي تع آلما زادت سرعة التغير على الرغم من وجود آثير من العقب

  . الخاصةبالتقاليد والنزعة إلى المحافظة والمصالح

في سلوك    جتماعية عميقة في مختلف نواحي الحياة، فيؤثر        والمالحظ أن لكل إختراع أثارا إ       

ات اإل       جتماعية، فقد أدى الت   األفراد وفي عالقاتهم اإل    د العالق ة وزعزعة    صنيع مثال إلى تعقي جتماعي

  . قيم جدیدةر قيم، وظهورأنواع منها، وانهيا

   :ج ـ الدیموقراطية

و وازد ان لنم ي آ ر أو ف ي التفكي ك ف ان ذل دیث، سواء آ ي العصر الح ة ف ار الدیموقراطي ه

دة، وتغي   م جدی اق نظ شعبية، وانبث ورات ال ام الث ى قي م، باإلضافة إل سياسة والحك ي ال ل أو ف  رالعم

  .عالقات األمم والشعوب آلها مظاهر لنمو الدیموقراطية على نطاق واسع

التغير ا   اة  ف دة للحي رة جدی ي نظ د یعن ائلها، ووع اإللجدی ا ووس ة ومقوماته ل يجتماعي  الرج

ين                            ة ب دة للعالق ا یعني نظرة جدی ة، وإنم رجم في حرآات طارئ العادي ال یعني مجرد انفعاالت تت

  .قتصادیةنظمتهم السياسية واإلجتماعية واإلاألفراد، وبينهم وبين أ

  :د ـ العامل اإلیكولوجي

وارد        ىيئته الطبيعية، ومد  یكولوجي تفاعل اإلنسان مع ب    یقصد بالعامل اإل     ما توفره له من م

و في                   غذائية وصناعية تؤثر في نشاطاته، ومعنى هذا أن التغير الذي یطرأ على البيئة الجغرافية ول

ستغالل  اعية، آما أن ما یطرأ على وسائل إ فترات موسمية تعكس أثاره في تحوالت وتغيرات إجتم     

  .)1(تغيرات في الحياة اإلجتماعية الثقافيةموارد هذه البيئة من تطور یتجسد في إحداث 

  

  

  
  .  124 ص، ، مرجع سابقه ـ محمد السویدي، مفاهيم علم اإلجتماع الثقافي ومصطلحات1
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  :هـ ـ الثورة

ا     ي وبمفهومه ا الحقيق ورة بمعناه ك أن الث افي، ذل ر الثق ل التغي م عوام ن أه ورة م ر الث تعتب

ا،        العلمي تنطوي على تغير فجائي شامل، جدري    ا ویعيش أثاره ذي یفجره وسریع في المجتمع ال

شع                          اآم ع، فال ة في المجتم رات الثقافي ة في إحداث التغي ضا من العوامل القوی  ب تعتبر الحروب أی

  .)1(الغازي مثال قد یأتي بثقافة جدیدة یفرضها على أبناء المجتمع الخاضع

  

ذي       أن هو الشيء الذي یمكن أن نستخلصه من المعاني سالفة الذآر        و    النمو السكاني الكبير ال

م  د شكل إحدى أه ى وجه الخصوص ق سنطينة عل ة ق ة ومدین صفة عام ة ب دن الجزائری شهدته الم

ذه المدن            ضا ه المشاآل التي تعاني منها المدینة، والذي أدى إلى إختناقها، وهذا في ظل ما تشهده أی

  .من تغير إجتماعي وثقافي معتبر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                   .124دي،المرجع السابق،ص ـ محمد السوی1
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  المدينة و التجمعات الحضرية الجديدة:الفصل الرابع

  

  

  

  

  .تمهيد

Iـ المدينة .  

IIـ التجمعات الحضرية الجديدة .  

  .خاتمة
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ة، وآوحدة للتنظيم االجتماعي، إننا في دراستنا هذه ننظر إلى المدينة آوحدة مكانية إقليمي  

آما هي وحدة نفسية إجتماعية، ومن هذا المنطلق سنتطرق من جهة إلى المدينة من خالل تعريفها 

افة إلى سياسات المدينة في آل من فرنسا والجزائر، وآذا إلى نظرة تاريخية وإلى مراحلها، باإلض

يفها وإلى نظرة تاريخية  الجديدة وتعرومن جهة أخرى نتطرق إلى التجمعات الحضرية

إلنطالقاتها، وأسس تكوينها وأسباب نشأتها في مختلف دول العالم ثم في الجزائر، ونختمها 

  .  بمشكالت التكيف في هذه األخيرة

I - المدينة :  

في هذه النقطة سنتطرق إلى المدينة من حيث آونها آيان مرآب، يحوي السكان واألبنية،   

 الحاصل في المدن ذات المشارب الثقافية المختلفة، وعبر العصور وآل ذلك بالنظر اإلختالف

المختلفة آذلك، وهي في آل هذا قد مرت بعدة مراحل تاريخية وعمرانية وفي ظل سياسات مختلفة 

  .آذلك تبعا لما أريد لها من قبل منشئيها

   : ـ تعريفها1

ت عن تفاعل عدد من  ذلك أنها ظاهرة معقدة تولد،للمدينةمن الصعب وضع تعريف محدد 

 فمنهم من يذهب إلى آونها امتداد للقرية ومنهم ،تعريفهاختلف في إ و من ثم )1(.العوامل المتشابكة

 من عرفها في إطار قانوني ومنهم من عرفها م ومنه،السكانمن عرفها في ضوء عدد محدد من 

  .المذاهب إلى غير ذلك من ،إداريفي إطار تقسيم 

مجموعة السكان واألبنية التي ترتكز عليها الحياة "المدينة على أنها وعلى هذا يمكن تعريف 

  )2(.جتماعي وثقافيإقتصادي وإفي ظل نظام 

 تنظيمها اإلداري الذي يبرز ا وآذ،ومن ثم فالمدينة تتحدد في ظل خصائصها اإلحصائية

إلى القوات المسلحة وظائفها األساسية في ظل أنشطتها اإلقليمية من النقل إلى الخدمات إلى التجارة 

جتماعي والثقافي المميز لها وفي النهاية الوظيفة نتشار اإلأحيانا وآل ذلك في ظل تمثيلها لإل

   .السياسية

  

  
  .5، ص 2002حسين عبد الحميد أحمد رشوان، مشكالت المدينة دراسة في علم اإلجتماع، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية،  ـ 1

2 – ville, présentation, collection Microsoft encarta, 2004. 
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  :تاريخيةنظرة  ـ 2

 ذلك أن آثير من المدن غير معروفة لدينا ،ونموهانه لمن الصعب تتبع مسالة قيام المدن إ

 ،تاريخها آما أن لكل مدينة ،الغربية وآذلك المدن القديمة في الحضارة ،القديمةمثل مدن الشرق 

 آما تأثرت بمختلف ،جتماعية وسياسيةإف تاريخية روحية ومادية و عن ظرونبثقت تعبيراإوأنها 

 ،تصالاإلنساق أجتماعية وآذلك بوسائل اإلنتاج والتقاليد والقيم واألفكار المنظمة للعالقات اإل

جتماعي على تغير المدن ونمو نعكست صور هذا التغيير اإلإوتطورت المدن والعمارة معها و

  .)1(العمارة

التاريخية أن الجذور المبكرة للحياة الحضرية ظهرت في العصر الحجري وتؤآد الشواهد 

  .والمغارات حيث سكن الناس الكهوف ،تقريبا سنة 4500القديم فيما قبل الميالد بحوالي 

 آما هو الحال مثال في فرنسا في القرن الثاني قبل الميالد وبعيدا عن ،أخرىنه في جهات أإال 

نجد أن السيد من العائالت اإلقطاعية "الحروب واألزمات التي مرت الجبال حيث السهول ونتيجة 

يبني له مسكن فسيح في العادة في وسط الحقول الزراعية التي يملكها وبجانب هذا المسكن المرافق 

الخدمية التابعة لهذا المسكن من مطبخ ومخزن وإسطبل وأآواخ للعمال الذين يخدمونه في شتى 

خ العمال هذه عند البعض من السادة منتشرة هنا وهناك وعند البعض  حيث نجد أآوا،المجاالت

   )2(.اآلخر مجتمعة مع بعضها

  : ـ مراحل نشأتها3

  .)3(التاليةوير ممفورد أن المدينة تمر بالمراحل 

   :النشأة مرحلة - 1 ـ  3

 رقراستإ و،البعضظام بعض القرى إلى بعضها إنت وتتميز ب،قيامهاويقصد بها المدينة في فجر 

ستئناس الحيوان وقيام الصناعات الحرفية إآتشاف الزراعة وإ وذلك ب،ماجتماعية إلى حد لحياة اإلا

 قامت هذه التجمعات ث حي،الحديث وهكذا ظهرت المدن األولى في العصر الحجري ،واليدوية

  .الدمعلى أساس 

  

  
  .14 ـ حسين عبد الحميد أحمد رشوان، مرجع سابق، ص 1

2 – p.bernard est f.redon, nouvelle histoire de la longue France et de la civilisation française,   
     Fernand Nathan édition, paris, p22. 

  .19 ـ  حسين عبد الحميد أحمد رشوان، مرجع سابق، ص 3
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   :المدينةمرحلة ـ  2 ـ  3
ع األعمال والوظائف  وتنو،والتشريعجتماعي واإلداري وتمتاز بوضوح التنظيم اإل

  .الفئات آما تتسم بالتميز الطبقي بين مختلف ،واالختصاصات

  :الكبيرة مرحلة المدينة ـ3 ـ  3

 وتنفرد بمميزات خاصة آالتجارة ،السكان حيث يتكاثف فيها عدد ،األموتعرف بالمدينة 

ز فيها آل  وتترآ،دولة وقد تصل إلى حد أن تصبح عاصمة منطقة أو ،الوظائفوالصناعة وتنوع 

   .األممظاهر النشاط االجتماعي واالقتصادي والسياسي بحيث تصبح بحق المدينة 

  :العظمى مرحلة المدينة ـ 4 ـ 3

 بحيث امتدت المدن حتى المناطق الريفية في ،19وتتمثل في انبثاق المدن العظمى في القرن

  .البيروقراطيةالعمل وانتشار  وتتميز هذه المدن بالتنظيم اآللي والتخصص وتقسيم ،متتابعةموجات 

  :الطاغيةمرحلة المدينة ـ  5 ـ 3

 تعتبر مسائل الميزانية والضرائب ا ففيه،للمدينةقتصادية وتمثل أعلى درجات السيطرة اإل

 ويشهد هذا النموذج حرآة ارتداد للسكان في اتجاه ،المسيطرةوالنفقات من أهم الميكانيزمات 

  .المرغوبة العيش غير األرياف والضواحي هروبا من ظروف

  :المنهارةمرحلة المدينة ـ  6 ـ  3

نه لم يتحقق بعد إال انه أ ومع ،التاريخيويمثل هذا النموذج نهاية المطاف في مراحل التطور 

  .األشباحسماه بمدن أ ما ئذعند وتظهر ،ممفوردواقع ال محالة في نظر 

  :المدينةسياسات  ـ 4

 التنمية الحضرية المتجانسة وفي ظل التكامل ألجلالمعدة ونقصد بها مجموعة األفعال العامة 

  .)1(االجتماعي واالقتصادي للسكان في األحياء

ة وعلى قتصادي في أغلبية البلدان الصناعيب العالمية الثانية وجه النمو اإلنه وبعد الحرأإذ 

نقة وما نتج قتصادية الخا خاصة في ظل األزمة اإل،قبلغفل من ذي أوجه التفضيل للتحضر الذي 

 آل هذا ،العامةندماج هؤالء في الحياة إإلى جانب الهجرات المتكررة وعدم  ،سافرةعنها من بطالة 

   والتي أصبحت أولوية بالنسبة للسلطات العامة ،بالمدينةدفع بهذه الدول إلى إيجاد سياسة خاصة 

  
 

1 – ville, politique de la, collection Microsoft encarta, 2004.  
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  .االجتماعينحدارية التي تهدم التجانس لمواجهة الوضعية اإل

 آانت سياسات المدينة في معظم الدول الصناعية والسياسات الحضرية على وجه وإذا

 فإننا نجد هناك مدرستين ،الحضريةالخصوص موجهة أساسا لمواآبة النمو الديمغرافي وحرآية 

الجها لهذه الظاهرة ففي الدول حلولها وع آل مدرسة تختلف في ،السياسيهامتان للفكر "

 أن األرض وجميع العقارات المبنية ملك للدولة من منطلقشتراآية تنبع معالجة هذه الظاهرة اإل

 أما في النظام الرأسمالي الحر فيعتمد على ،الشعبوهي المسؤولة عن توفير المسكن لعامة 

 حتياجات إالوقت التنافس الحر إلى توفير ر  ويؤدي مع مرو،ستثماراإل أوجهالطليق بين  التنافس

 .)1(اإلنسان في ميدان اإلسكان بأسعار معقولة

  :في فرنساأ ـ  

وحتى  الثانية المية سياسات المدينة بعدة مراحل بداية ومنذ الحرب العمثال مرتففي فرنسا 

طار سياسة  اعتمدت على سياسة اختيارية لتخطيط المدن والتجمعات السكنية وذلك في إ1970سنة 

 تجمعات سكنية في تهيئة اإلقليم ولكن بعد ذلك عمدت الدولة إلى سياسة مساعدة البطالين في إقامة

  .المحليةقتصادي وبإشراف من السلطات إجتماعي وإإطار 

جتماعية توجهت سياسة المدينة إلى  وتحت شعار السكن والحياة اإل1977ومع بدايات سنة 

لتتوجه ،وتجهيزاتهاذلك بهدف تنمية وتطوير الفضاءات الجماعية هتمام بتجهيزات األحياء واإل

قتصادي للشباب بصفة دائمة في إطار مواجهة السياسة إلى أوسع من ذلك ولتشمل التوظيف اإل

  .عامة وشملت بذلك األحياء بصفة ،التحديات

ف  وذلك بهدف تطوير مختل1980 بداية من ،آكلثم بعد ذلك توجهت السياسة إلى المدينة 

 ليصاغ بعد ذلك في قانون ويستفتى ،المدينةاألحياء في المحيط الحضري في إطار ما سمي بعقد 

 التوازن في إلحقاق وتحت شعار البرنامج المحلي للسكن وهو موجه في األساس 1991عليه سنة 

  .البلديات وذلك بإنجاز السكن في مختلف ،ساآن200000التجمعات الكبرى األآثر من 

ي مع ذلك أنشئت الدولة هياآل إدارية موجهة باألساس لإلشراف على مجموع وبشكل متواز

أسست اللجنة الوزارية للمدينة والتي تطورت فيما آنواة إلى وزارة  1980األنشطة ففي سنة 

  .للمدينة

  
  .54، ص 2004 ـ عبد الحميد دليمي، السياسات الحضرية، منشورات جامعة منتوري قسنطينة، 1



 ȞȶǲǪاǧ اǦɅȀȒƩ اجلǥǼɅǼالفصـل الȀاȜǣ                                                                                                          اȿ ǦȺɅǼƫ ال

 
83

قليم ت بوزارة أوسع هي وزارة تهيئة اإلربط 1995 ه اإلنجازات ومنذوبمعنى آخر هذ

  .للمدينة والتكامل

 1990 عرف سنة ،التجمعاتوبعد ترآز سياسة التنمية الحضرية للموقع على تخطيط 

ه سياسة ي وتوج،البلدياتالتجديد تبني من جديد المخطط التوجيهي الذي شجع التكامل فيما بين 

  .المجال الشمولية لتنظيم المدينة نحو النظرة

أما التسيير المالي والتقني فباستثناء الواليات المتحدة األمريكية هو للدولة والسلطات 

 جعل ثمن الشراء أو إيجار ألجل وهو مضمون في ظل الشروط التشجيعية التفضيلية ،المحلية

  )1(.السكنات والمكاتب المعروضة تنافسية

  :في الجزائرب ـ  

ئر فتستمد استراتيجية التنمية من إرادة الدولة لضمان التغيرات واستعمالها في أما في الجزا

  .االجتماعيةاالقتصاد الوطني بغية المحو التدريجي للفوارق 

 اعتمدت السياسة االجتماعية على تغيير األوضاع االجتماعية واالقتصادية التي 1965فمنذ 

 وذلك عن طريق تغيير الهياآل ،االمساواةمن آانت عليها البالد في عهد االستعمار والتخفيف 

االجتماعية وآذا من خالل وضع نموذج في التنمية االقتصادية يهدف بالدرجة األولى إلى تلبية 

  .االقتصاديالحاجات الضرورية وإرساء قواعد مادية حتى إعادة اإلنتاج في النظام 

 اهتمت الدولة بوضع سياسة ،العمل قوة إلعادةوبما أن السكن هو أحد العناصر األساسية 

  )2(.سكنية تتضمن سالمة األسرة الجزائرية واستيفائها للحاجات والمطالب الضرورية لمعيشتها

  :مراحلوعلى هذا فقد مرت سياسة المدينة في الجزائر آذلك بعدة 

عتمدت سياسة األمر الواقع آون الجزائر إ 1967فبداية و منذ االستقالل مباشرة والى غاية 

النازحين الذين "تجهت سياسة المدينة إلى إعادة إسكان الجزائريين إ حيث ،نتقاليةإ بفترة تمر

  )3(.العملتهدمت مساآنهم أثناء الحرب التحريرية أو أولئك الذين قدموا إلى المدينة بحثا عن فرص 

  

  

 
1 – ville nouvelle، collection Microsoft, 2004. 

  .54ات الحضرية، مرجع سابق، ص ـ عبد الحميد دليمي، السياس2
  .50،ص1995 ـ الصادق مزهود، أزمة السكن في ضوء المجال الحضري، دار النور الهادف، الرواشد، الجزائر، 3
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 في تقريرها إلى أن المساآن 1964وفي هذا اإلطار أشارت اللجنة الوطنية للسكن سنة 

سكن في المدن باإلضافة إلى  م75000المخلية من قبل األوروبيين غير آافية ويجب إيجاد 

ستحالة تمويل هذه السكنات في ظل الموارد إ مؤآدين في نفس الوقت ،الريف مسكن في 65000

بفعل التحديات والتحوالت وآون القطاعات اإلنتاجية آلها تأثرت ، )1("الوطنية المتاحة 

   .ستقاللاإلقتصادية التي واآبت ورافقت إالسوسيو

ة المدينة إلى اإلعداد لمواجهة هذه التحديات واألوضاع تجهت سياسإ1965وفي سنة 

 ت اللجنة الوزارية للسكن والتي ألحقت رئاستها بوزارة األشغال العمومية والبناء أنشأف"الموروثة 

 المتخلي عنها من قبل الفرنسيين والتي شملت ما تالو رشاوالتي أوآلت لها مهمة تفعيل آل 

 و 3 ريفي والتي آانت نسبة األشغال بها بين مسكن 4000 و مسكن حضري 38000يقرب من 

  )2(. بالمئة65

تجهت سياسة المدينة إلى تنمية إ 1967وفي المرحلة الثانية وبداية من المخطط الثالثي 

 وتأآدت حقيقة إعادة ،للوطن التوازن الجهوي بالنظر إلى المناطق المختلفة إلقامةالوالية وذلك 

 حيث عمد إلى مواصلة تنفيذ ،والثانيالمخططين الرباعيين األول التوازن الجهوي هذا بظهور 

المشاريع الصناعية الكبرى وآذا البرامج الخاصة على المستوى المحلي مثل المخططات الوالئية 

  )3(.والبلدية

جتماعي والثقافي في المخطط الرباعي األول قد ستثمار اإلن برنامج اإلإومن جهة ثانية ف

ية شروط الحياة والى الرفاهية وذلك من خالل توفير الحاجيات األساسية وجه إلى سياسة تنم

للسكان في مختلف الميادين من السكن إلى التجهيزات الجماعية إلى الصحة العمومية إلى األنشطة 

ن آان السلطات العمومية قد أقرت إالشبابية في أوقات الفراغ إلى األنشطة الثقافية والرياضية و

، جتماعيةاإلات في الوقت الراهن ال تستطيع إعطاء حيز آبير لبرنامج التجهيزات ستثمارن اإلأب

  ستثمارات الثقيلة وذلك بهدف توفيرإلى توطين اإل)4(لى جانب هذا ذهب المخطط الرباعي الثاني إو

  

 

  
1 – Rachid hamidou, le logement: un défi, imprimere aissat idir, 1989, p30.  
2 – Rachid hamidou, op cite, p33. 
3 – Rachid hamidou, I bid, p33. 
4 – Rachid hamidou, I bid, p40. 
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 والتعليم في مختلف وآذا التكوينستهالك حتياجات الداخلية ممثلة في التجهيزات واإلاإل

نه ومن خالل هذين المخططين سيمكن أعلى ، الحياةالمجاالت إلى جانب تثمين الرفاهية وشروط 

  .البطالة الشروط الضرورية للقضاء على أسباب توفير

عمدت سياسة المدينة إلى تطبيق مخطط للتطوير الحضري ) 87ـ 79(الثالثة وفي المرحلة 

 من خالل وضع ميكانيزمات تسمح للبلديات ك وذل،الجديدةيهدف إلى تطوير المناطق الحضرية 

هة أخري تسهيل آل اإلجراءات من ستقبال ومن جالغ مالية لتهيئة بنية وهياآل اإلبتخصيص مب

  .اإلنجازخالل مخططات لتجزئة القطع األرضية وتهيئة األرضية لمساعدة الخواص على 

ستفادة من عية المختلفة لإلعتماد صيغ جديدة للتمويل بهدف مساعدة الفئات المجتمإإلى جانب 

ي سياسة عامة للتهيئة  فأهذه اإلجراءات جاءت في إطار البد وعلى الرغم من أن ،الحضريالسكن 

 الوآالة الوطنية للتهيئة العمرانية والتي آلفت 1981العمرانية وذلك من خالل إنشاء سنة 

 وآذا التزود بقانون يتعلق بالتهيئة العمرانية ،العمرانيةبالخصوص بإعداد المخطط الوطني للتهيئة 

أن هذه الفترة تميزت بإعطاء  إال ،والمحلي الذي وضع أدواتها على المستويين الوطني 1987سنة 

  .هتماما بواجب التناسق إزاء التوجيهات المحليةإية للنظرة القطاعية دون أن تولي األولو

 بكونها فترة مراجعة للسياسة السابقة حيث أنه وفي ظل تميزت 88)ـ 94(الرابعةالمرحلة 

 سلمت زمام العقار ث وبحي،البلدياتحتياطات عقارية لصالح إ المتضمن لتكوين 26ـ 74م والمرس

لصالح البلديات وفي ظل ما طرح من عدم التناسق في ظل النظرة القطاعية ظهر قانون التوجيه 

ستعمال المنظم بحيث يضع هذا القانون إلزامية اإل و المتعلق بالتهيئة والتعمير 1990العقاري سنة 

نها المصالح التقنية والعقالني لألراضي ويسمح بإقامة تنسيق بين مختلف المصالح وخاصة م

المرحلة الراهنة  وفي ،جهة أخرىوالجماعات اإلقليمية من جهة والمواطنين والمتعاملين من 

 لبيئة لالتوازن جل إعادةأقليم وتنمية المستدامة وذلك من تجهت سياسة المدينة إلى تهيئة اإلإ

لمتعلق بشروط إنشاء وا 2002 ماي 8في المؤرخ 8/2 رقمن قانو رصد اإلطار هذا وفي العمرانية

  .)1(وتهيئتهاالمدن الجديدة 

  

  

  
  . ، قوانين خاصة بالتعمير2002 ماي 14 ، المؤرخ في 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد -1
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II -الجديدة  تجمعات الحضرية ال                                                           :  

   :تعريفها ـ 1

عندما نحاول تعريف التجمعات الحضرية الجديدة فإننا نجد صعوبات آثيرة متعارف عليها 

من قبل علماء اإلجتماع، وليست هذه الصعوبات مقتصرة على مفهوم التجمعات الحضرية الجديدة 

عا للزوايا فحسب، بل إن القليل فقط من المفهومات السوسيولوجية التي تم اإلتفاق عليها، وذلك تب

                   :المنظور منها، ومن هذه المفهومات ما يلي

 الجديدة من خالل تجمعات الحضرية مصطفى إلى تعريف ال أحمدورة مريم تذهب الدآت

تمع القديم من حيث بناء النظم هو مجتمع له مقومات المج:والذي تعريفها للمجتمع الجديد

ة مخططة لتحقيق  أنشئ من خالل إرادة سياسي،لبقائهة الالزمة قتصادية و السياسيجتماعية و اإلاإل

  وذلك للتغلب على المشاآل التي طرحها المجتمع ،األولجتماعية في المحل إقتصادية وإأهداف 

على  المدينة الجديدة  إلى تعريفها إنطالقا من تعريف ويذهب قاموس اللغة الفرنسية إلى،)1( القديم

 وتسمح في الوقت ذاته بتوجيه ،النمو  الحد منألجل ،أخرى بالقرب من  مدينة أنجزتأساس آونها

 تعريفها  آما يذهب المشرع الجزائري إلى،)2( واإلسكانية التنمية في إطار الوظائف االقتصادية

 في أي آل تجمع بشري ذي طابع حضري ينش ه بإعتبارهالمدن الجديدةل آذلك إنطالقا من تعريفه

جتماعي إنية موجودة وهي تشكل مرآز توازن ى نواة أو عدة نوى سكموقع خال أو يستند إل

  )3(.قتصادي وبشري بما يوفر من إمكانيات التشغيل واإلسكان والتجهيزإو

التجمعات الحضرية الجديدة بإعتبارها تجمعات سكنية وفي علم اإلجتماع الحضري وتعرف 

ل من الناحية التاريخية، وتسمح والجغرافيا تنشأ التجمعات السكنية حول مرآز موجود من قب

  .)4(ظروفه بالتوسع واإلمتداد

آما تعرف التجمعات الحضرية أحيانا بطرق إحصائية ذلك أن التجمع الحضري هو فضاء 

تجاه ن آان يظهر من هذه التعاريف اإلإو، )5( ةنسم) 5000(حضري يشمل على األقل خمسة أالف

  ألعمارنتقال  يختلفون في طريقة اإلأنهمإلى تحقيق أهداف معينة من وراء هذا اإلنشاء إال 

  
  .50، ص 2001علم إجتماع المجتمعات الجديدة،دار المعرفة الجامعية،   مريم أحمد مصطفى و عبد اهللا محمد عبد الرحمان،- 1

2- Dictionnaire de la langue française, Collection Microsoft encarta, 2004.  
  .5، قوانين خاصة بالتعمير، ص 2002 ماي 14 ، 34 ـ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 3
  .119 ـ نخبة من األساتذة، مرجع سابق، ص 4
نتدب المكلف  القانون التوجيهي للمدينة، الوزير المن، المتضم2006 فبراير 20 المؤرخ في 06/06، القانون رقم 4 المادة  ـ 5

  .7بالمدينة، ص
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نتقال طوعي من خالل عملية الجذب التي تمارسها إ وهل هو تجمعات الحضرية الجديدة، هذه ال

 أم هو إجباري آما يظهر من سياق المشرع الجزائري الجديدة آما يرى تجمعات الحضريةهذه ال

بالتعريف الذي جاء به مصطفى، على أننا في دراستنا هذه سنأخذ حمد أآتابات الدآتورة مريم 

المشرع الجزائري، بإستثناء آوننا ال ننظر إليها على أنها مدن جديدة وإنما هي تجمعات حضرية 

  .جديدة فقط

  :تاريخيةنظرة  ـ 2

 وذلك بصدور آتاب هام 1898 الجديدة تتضح عام تجمعات الحضريةلقد بدأت فكرة ال

ترح مؤلفه هاوارد وهو بريطاني األصل إنشاء قإ و،الحقيقيبعنوان الغد طرق سليمة إلى اإلصالح 

 وال يزيد عدد سكانها عن ،الحدائقمدن جديدة وسط الطبيعة الخضراء يطلق عليها اسم مدن 

 بحيث يتم التخطيط مسبقا لكافة منشاتها الصناعية والتجارية ومختلف الخدمات ،نسمة 30000

 وأخرى عام 1907دينة الحدائق عام وقد قام مؤلف الكتاب بتنفيذ فكرته المتصلة بم، األخرى

 ،لها إال أن الفكرة لم تلق نجاح آبير بسبب بعض الصعوبات اإلدارية والمالية التي تعرضت 1920

 حتى بلغ 1946جديدة عام  حضريةتجمعات  إال أن الحكومة بعد ذلك بدأت حملة نشطة إلنشاء

جد في المدن الكبيرة وخاصة ستقبال الحجم الفائض المتواإ وذلك بهدف ،1971 عام28عددها 

 أما في الواليات المتحدة فقد قامت الحكومة الفيدرالية في الثالثينات ببناء أول ثالث ،لندنمدينة 

 ثم ،الدخل وآان الغرض منها توفير فرص العمل لفئة متوسطي ، محلية جديدةتجمعات حضرية

س ضغطا لتحتكر إنشاء هذه بدأت شرآات اإلنشاء الخاصة بعد الحرب العالمية الثانية تمار

  )1(. مدينة تقريبا64 الجديدة والتي بلغ عددها في بداية السبعينات تجمعات الحضريةال

 الجديدة المحددة والمقررة من طرف الدولة في تجمعات الحضريةالن سياسة إأما في فرنسا ف

ن األسباب تصبح إفبسبب التراجع الديمغرافي نه وأ إال ،ومهمةالستينات ترمي إلى أهداف سامية 

 الجديدة تجمعات الحضريةال أما خارج أوروبا فقد تبني هذا الحل ،تجمعاتالمحدودة في إقامة هذه 

 نسمة 20000 و10000عتمد المخطط على إنجاز تجمعات صغيرة إ حيث ،مثالفي استوآهولم 

  جديدة بحجممجتمعة حول محطات الميترو ومجموع هذه التجمعات الواقعة على الخط تشكل مدينة 

  )2(. نسمة على األآثر ومرآزها يقع بإحدى هذه التجمعات50000
  
  
  .51مريم أحمد مصطفى و عبد اهللا محمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  -1

2- Urbaco plan d'occupation des sols, premier tranche, rapport d'orientation, juin 1994, p5.  
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  :الجديدة ضريةتجمعات الحأسس تكوين ال ـ 3

جتماعي إ الجديدة هو الوصول إلى مستوى تجمعات الحضريةأن الهدف من إنشاء ال

ن إ لهذا و،القديمةقتصادي وثقافي يمكن من التغلب على المشاآل التي طرحها الواقع في المدن إو

خطيط ضروري ن التإ ف،أخرىآانت مشاآل المجتمع تختلف من مجتمع إلى آخر ومن مدينة إلى 

 .نتوقعهاتجاهات التي يمكن أن جيه التغيير في اإللتو

  :الجديدة تجمعات الحضريةرتكز عليها قيام التن هناك مجموعة من األسس التي إ فلذلك

لجديدة تقام ن المدن ا أل،فحسب الجديدة ال ينبغي أن تكون ذات طابع سكني تجمعات الحضريةالـ 1 

  .ةمعينجتماعية إقتصادية وإأساسا لتحقيق أهداف 

  .والتوطينستكمالها قبل البدء في عملية التهجير إ تكامل الخدمات وـ ضمان2 

 لكي ال يبقى ،لألفرادضمان قدرة المشروعات التنموية على سد الحاجيات األساسية والمباشرة ـ 3 

  .األصليةاألفراد مرتبطين بالمدن 

منه في المجتمعات التقليدية  به ويمكن اإلفادة يحتذي الجديدة هي نموذج تجمعات الحضريةال ـ4 

  .والوحدةتفاق يد من العالقات تقوم على أساس اإلخاصة في بناء نمط جد

جديدة مرتبط بالقيادات والكفاءات ووسائط التغيير وقدرتهم على ال تجمعات الحضريةال نجاحـ 5 

   .واإلقناععملية التوجيه والتوعية 

الجديدة من خالل خطة  تجمعات الحضريةال فيعمليات التغيير والتنمية ينبغي أن تنطلق ـ 6 

عتبارها جزء متكامل مع األهداف العامة إنات والطاقات واألهداف المحلية بشمولية تراعي اإلمكا

  .آكلللدولة 

 الجديدة مرتبط بتحقيق التوازن االجتماعي بين الجماعات بعضها تجمعات الحضريةال نجاحـ 7 

  .المجتمعل ببعض وبين التنظيمات المختلفة داخ

وجانب آبير من تحقيق التكامل يرجع إلى إحياء القيم األصلية للمجتمع التي يشترك فيها ـ 8 

  .الجميع

تجمعات ال شارآة الجماهيرية في تنمية توفير المناخ المالئم والبيئة المالئمة للمضمانـ 9  

  .الجديدة الحضرية
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  :النشأةأسباب  ـ 4

صبحت ضرورة تفرضها ظروف الواقع المعاش في دول الجديدة أ تجمعات الحضريةال إن

 ،آخرختلفت حدة وحجم هذه الظروف من مجتمع إلى إن إم الثالث ودول العالم بآسره والعال

   :وهيوبمقدورنا أن نشير إلى عدد من العوامل على سبيل المثال ال الحصر 

ة التي تؤثر على الهياآل لزياد وهي ا،الثالث وخاصة في مدن دول العالم ة،السكاني الزيادة ـ1

 ،)1(  فضال عن ريادة الفقر والجريمة،السياسيقتصادية وإتاحة الفرصة للقلق جتماعية واإلاإل

وسواء بعد ذلك رجعت هذه الزيادة إلى النمو الديمغرافي المتزايد أو إلى الهجرة الريفية بسبب 

  .العملنقص فرص 

 دفعت بالعديد من البلدان إلى التفكير في بدائل إن زيادة معدالت الفقر والبطالة والجريمةـ 2 

 وخاصة عندما يتعلق األمر بالحد من انتشار ،اجتماعيةوحلول من خالل مدن جديدة بعالقات 

األحياء القصديرية واألآواخ والسكنات الغير الئقة المنتشرة سواء على أطراف المدينة أو تكون 

  .الصناعيةمحيطة بالمناطق 

يات المتحدة في إنشاء المدن الجديدة وآذا خبرة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا تجربة الوالـ 3 

 وذلك أن آثير من القرى والمدن التي تم إنشائها تعتبر ،واسيافي البالد التي استعمرتها في إفريقيا 

ه من المدن الجديدة التي خطط لها وبنيت بصورة تفوق فاعلية مثيالتها في البالد األصلية لهذ

 توجيه التقسيم الغير مراقب في المدن ألجلة أنشأديدة في فرنسا والمملكة المتحدة  فالمدن الج،المدن

نشىء في دول أخرى بهدف اإلصالحات آما هو الحل في أ و،التوازن وإعادةالقديمة والحد منه 

  ناواهوتانيودلهي عند تغيير العاصمة وغيرها والتي أنشئت بغرض مواآبة التوطين الصناعي مثل 

في بولونيا وأخري للتوطين السياحي مثل القراند موت وأخرى لمواآبة مراآز األبحاث مثل 

  .الياباننوشيبا في 

ق البرامج لمجموعة  بقرار سياسي لتسيير وتفعيل تطبينشأة الجديدة تجمعات الحضريةالف

 والمخطط ،والتهيئة  أين التخطيط مرتبط بالموقع وحجم المجال،الحضريةختبارات متجانسة من اإل

   )2(.التوجيهي وآذا مختلف الوظائف والتجهيزات

  

  

 .                   57، ص و عبد اهللا محمد عبد الرحمان ، مرجع سابق مصطفى حمدمريم أ  ـ1
2- ville nouvelle, collection Microsoft Encarta, 2004.                                                               
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                           :واألهداف الجزائر األسباب الجديدة في تجمعات الحضريةالنشأة  ـ 5

 الجديدة في الجزائر وتهيئتها يندرج ضمن السياسة الوطنية تجمعات الحضريةالن إنشاء إ

 البيئة العمرانية من جهة جل إعادة توازنأ وتنميته تنمية مستدامة وذلك من الرامية إلى تهيئة اإلقليم

 )1(.جتماعية لكل منطقةع مراعاة الخصوصيات الثقافية واإل توزيع السكان من جهة ثانية موإعادة

ثرة أ آما ت،جتماعية سياسيةإومما الشك فيه أن المدن انبثقت تعبيرا عن ظروف روحية ومادية 

نساق أ وآذلك بوسائل اإلنتاج و،ةجتماعياإلبمختلف التقاليد والقيم واألفكار المنظمة للعالقات 

نعكست صور هذا التغير االجتماعي على المدن ونمو إ و،معها وتطورت المدن والعمارة ،تصالاإل

 وسارينس الذي ،المجتمعوالى ذلك يذهب بارنس حيث يؤآد أن العمارة هي سجل لعقائد  ،عمارةال

انها فالمدينة هي آتاب تقرا فيه أهداف يقول بان مشاهدة مدينتك تجعلني أدرك األهداف الثقافية لسك

ختلفت درجة أهميتها من إ و،ذلكولقد تنوعت األسباب واألهداف الداعية إلى ، وطموحهمأهلها 

 فمدينة قسنطينة على ،الجزائريةن آانت المشكالت تكاد تكون ذاتها في المدن إ و،أخرىمنطقة إلى 

                        .بأنواعهانحرافات  واإل،لمدينةاختناق إصوص تعاني من مشكالت عدة أبرزها وجه الخ

 والناتج عن )2(. والتزايد المذهل في عدد السكان،جتماعيةاإلفالتغيرات الكبيرة في الترآيبة 

 وتبعثرها  قد أدى إلى اآتظاظ المدينة،اقلالهجرة الريفية بدرجة آبيرة والتزايد السكاني بدرجة 

 مما أدى إلى تفشي ظاهرة البناء العشوائي وتزايد أحياء الصفيح التي ،الريفيةبسبب ضغط الهجرة 

 ،الفوبور ،الحد  واد ،أحياء سرآينةممثلة في  )(3يعملت على تطويق المدينة من جميع النواح

  . بوذراع صالح،القاهرة ، باردو،كنيويور

 وما يرافقها من اختالفات في الساللة و اآتظاظ ،يةالمتنامآل هذا أدى بالهجرة الريفية 

  المساآن واختناق حرآة المرور واالنحرافات التي أدت بالمدينة إلى أن أصبحت مرتعا للجريمة 

ان وأزمة في حرآة النقل وأزمة  وظهرت نتيجة إلى ذلك أزمة في اإلسك،والتطرفنحراف واإل

  .ذلكنحرافات وما إلى اإل

  

 
   

 .5 ص، 2002ماي 14، المؤرخ في 34الرسمية للجمهورية الجزائرية، قوانين خاصة بالتعمير، عدد  الجريدة -1
، منشورات 2003إبراهيم توهامي، بعض مالمح أزمة المدينة الجزائرية، فعاليات الملتقى الوطني حول أزمة المدينة الجزائرية  -2

  .77جامعة منتوري قسنطينة، ص 
، منشورات جامعة 2003 الملتقى الوطني حول أزمة المدينة الجزائرية ت والعقلية الحضرية، فعالياةـ سليمان بومدين، المدين3

               .162منتوري قسنطينة، ص 
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فعندما بدأت المشكالت تظهر في هذه المدن الكبرى وخاصة منها قسنطينة والعاصمة 

ات وخدمات تعليمية  وتموين وصرف صحي ومستشفيوإسكان من مواصالت ووهران،وعنابة 

الدولة أن  أصبح لزاما على باإلضافة إلى مشكالت تلوث البيئة والضوضاء ،ذلكوما إلى  وترفيهية

 استجابة لطلبات السكن والآتظاظ المدينة القديمة )1( الجديدةتجمعات الحضريةالتتبنى سياسة إنشاء 

   .بقسنطينةوآان أن تم إنشاء مجمعات علي منجلي 

جتماعي شباب و الواقع اإلنحرافي لل وجود عالقة بين أنماط السلوك اإلفيوليس هناك شك 

 ومن ،رغباتهم من حيث عجز هذا الواقع في معظم األحيان عن الوفاء باحتياجاتهم وتلبية ،لهم

  .)2(نحرافاإلتجاهات نحو لواقع بيئة مالئمة تماما لنمو اإلحيث إمكانية أن يمثل هذا ا

الهدف هو القضاء على هذه االختناقات التي تعاني منها المدينة أو ومنذ الوهلة األولى آان 

جتماعية يتماشى وثقافة آذا خلق نمط جديد من العالقات اإلعلى األقل التخفيف من حدتها و

شمل أ أجزاء من مجتمعات قائمة بالفعل  الجديدة هذه هيتجمعات الحضريةالن  وذلك ألالمجتمع،

 أريد لها تخطيطا وبرامجا أن تقوم في مناطق قريبة أو بعيدة من ،متكاملةآبر أو هي جماعات أو

الحياة،  أو لبث طريقة جديدة في ،فيهاالجماعات القائمة بالفعل والمستقرة لتخفيف الكثافة السكانية 

 وتخصصا هو الهدف األآبر من آل وإرادة عام يمكن القول أن خلق إنسان جديد وعيا هوبوج

                                                   ).3(جديد فكرة وواقعا وإسهاما في التنمية المجتمع المحاولة لجعل

 حيث عمدت السلطات إلى ،السكانية الجديدة هذه لتخفيف الكثافة تجمعات الحضريةالفقد جاءت 

عين مواجهة الترآز السكاني في المدينة القديمة بتوزيع السكان توزيعا إقليميا بمناطق آل من 

      .بكيرة  و،الخروب ،مراد ديدوش ،السمارة

إذ أن هذه المدن تستطيع أن تلعب دورا هاما في تقليل الفوارق اإلقليمية داخل الدولة الواحدة 

إلى جانب آونها تساعد على بها، والمدينة الواحدة حيث تمثل أقطاب نمو في األقاليم التي تتواجد 

ختناقات المرور إ الحياة مثل أوجهختناقات في في العديد من اإللتحضر والمتمثلة الحد من مشاآل ا

   المواصالت واإلسكان والى جانب ذلك نجد أن المدينة القديمة تميزت بتعدد الخلفيات ،والمرافق

  

  
  .188 ص، 1998ـ مصطفى عمر حمادة، السكان وتنمية المجتمعات الجديدة، دار المعرفة الجامعية، 1
     .  165، ص 2002مة السكن ومشاآل الشباب، دار المعرفة الجامعية، ـ سناء الخولي، أز2
  .49 ـ مريم احمد مصطفى و عبد اهللا محمد عبد الرحمان ، مرجع سابق ، ص 3
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جتماعية والتي جاءت من مناطق متباينة وهو ما  نظرا لوجود العديد من الزمر اإل،الثقافية

 ثم ،جتماعياإلندماج والتكامل والتوافق ة اإلية ودرججتماعن له أثره الواضح في العالقات اإلآا

شامل في أسلوب  يحدث تغييرأن نه أ الجديدة من شتجمعات الحضريةالأن التحول إلى اإلقامة في 

جتماعية بين أفراد المجتمع آما يستدعي بالضرورة تلزم إعادة النظر في العالقات اإلالحياة يس

   .)1(نساق القيم السائدة في المجتمعأجتماعية ودخال تعديالت جوهرية في النظم اإلإ

  :الجديدة تجمعات الحضريةالمشكالت التكيف في  ـ 6

 الجديدة تثير الكثير من المشاآل والتي منها تجمعات الحضريةالنتقال األفراد إلى إإن عملية 

  .أخرى من جهة والجريمة واالنحرافاالستقرار من جهة 

فق مع البيئة الجديدة تثير العديد من التساؤالت لدى الباحثين حيث أن مشكلة التكيف أو التوا

 فاألسرة عندما تترك المجتمع األصلي المدينة القديمة )2(. الثقافيةااليكولوجيةوبخاصة في مجال 

 ،جديدة فان عليها إقامة عالقات اجتماعية ،الجديدة تجمعات الحضريةالإلى مجتمع جديد ممثال في 

 الجديدة يتطلب معه وجود خدمات اجتماعية ومجتمعية عديدة تجمعات الحضريةللآما أن االنتقال 

 وهذا يؤدي إلى الكثير من المشكالت التي تنتج عن ،فيهاتفي بحاجات ومتطلبات السكان  قد ال

 ا وآذ،لهمحتياجات الضرورية  وآيفية مواجهة اإل،للسكانالقصور في بعض الخدمات التي تقدم 

الثقافي لهؤالء السكان نظرا لكونهم يأتون من مجتمعات ومناطق ومهن متمايزة إلى التميز والتنوع 

و األمر الذي يجعل تحقيق التوازن بين هذه الجماعات وضمان توحدها مع المجتمع مطلبا أساسيا 

  .الجديدة تجمعات الحضريةال  فعاليةرستمراإ، والتنميةلنجاح مسيرة 

جتماعية وتنظيماتها من ناحية ائم بين الجماعات اإل التفاعل القويمكن مالحظة ذلك من خالل

تجمعات ال التكيف ما لم تقدم اليمكن تحقيقنه أعلى  ،أخرىوبين بيئاتها الطبيعية من ناحية 

 ألنه ،وموضوعي الجديدة نماذج من السلوك يستطيع العضو الجديد تعلمها بشكل مباشر الحضرية

ى نماذج آهذه يضطر آل فرد إلى التوقف آل مرة  الجديدة إلتجمعات الحضريةالعندما تفتقر 

 أضف إلى ذلك أن ما يراه أحد األفراد صحيحا ومنسجما مع األفكار ،عملهللتفكير فيما يعتزم 

  والقيم األساسية للمجتمع الجديد قد ال يتفق مع ما 

  

    
  .189ـ مصطفى عمر حمادة، مرجع سابق، ص 1
  .25ـ مصطفى عمر حمادة، مرجع سابق، ص  2  
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  .)1(" وتكون النتيجة النهائية فوضى ال نهائية وتدخل في شؤون الغير ،صحيحيراه فرد آخر 

 الجديدة وفي ظل انعدام هذه النماذج من تجمعات الحضريةال أضف إلى ذلك أن األفراد في

السلوك تجدهم يشعرون بالمقاومة الشديدة بين تراثهم الثقافي الذي ورثوه من مجتمعهم األصلي 

وعلى ذلك ، الجديدةلمدينة  تجمعات الحضريةال والنظم المختلفة نسبيا في مجتمع األوضاع وبين

 الجديدة ال يندمجون آلية في عالقات اجتماعية مع من يعيشون تجمعات الحضريةالفعموما سكان 

 ,الواحدة وحتى العالقات القائمة فهي محدودة وقد تكون حتى مؤقتة وبين الجماعة القرابية ,معهم

الجديدة والذي ينتج من  تجمعات الحضريةال وعلى هذا فان التكيف االجتماعي والثقافي بمجتمع

  .المجتمعاالتصال والتفاعل والذي يؤدي بدوره إلى انتقال بعض السمات الثقافية بين أعضاء 

  
د               إن الشيء الذي يمكن أن نستنتجه من هذا الفصل            سكاني المتزاي ه وفي ظل النمو ال هو أن

ى                         في ال  ذه المدن عل اق ه ى إختن ذي أدى إل ة الحاصلة وال رات المجتمعي ذا التغي ة وآ مدن الجزائري

جميع األصعدة آان الحل هو خلق تجمعات حضرية جديدة لفك هذه اإلختناقات، ولكن الحاصل هو                

ذه                   اء في ه إختناق هذه التجمعات الحضرية الجديدة وهو ما يطرح تفعيل دور وعالقات لجان األحي

  .ات الحضرية الجديدةالتجمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .                53مريم احمد مصطفى و عبد اهللا محمد عبد الرحمان، مرجع سابق، صـ 1
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  المجال العام والخاص للدراسة: خامسالفصل ال
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Iالزمنية، الجغرافية، البشریة: ( ـ مجاالت الدراسة(.  

II ـ) المجال العام للدراسة( ـ مراحل وتصورات:  قسنطينة ـ .  

IIIـ) المجال الخاص للدراسة( ـ الواقع واألمل:  ـ علي منجلي.  

  . خالصة
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 المجال  ثم، مجاالت الدراسة الزمنية و الجغرافية و البشريةمجمل هذا الفصل يتناول إن

العام والخاص لموضوع الدراسة الراهنة، بحيث حاولنا إعطاء تصور عن الوضع السابق 

، مبرزين نظرة تاريخية عن التطور والوضع الراهن للتجمعات الحضرية الجديدة علي منجلي

العمراني للمدينة عبر الحقب التاريخية المتالحقة، ثم محاولة إعطاء تفسير نظري للنمو والتوسع 

العمراني للمدينة آكل، ثم تحولنا إلى المجال الخاص للدراسة مبرزين موقعه وحدوده، والهدف من 

حضرية الجديدة وتنظيمها الخاص، منتهين إنشاءه، وآذا إعطاء تصور عن بنية هذه التجمعات ال

إلى آليات التسيير، وموقع الجمعيات ومن بينها لجان األحياء على وجه الخصوص في هذه 

 07التجمعات من خالل الدور المناط بها، ونخلص في النهاية إلى تحديد موقع الوحدة الجوارية 

  .  الممثلة للمجال الجغرافي للدراسة

Iـ مجاالت الدراسة :  

في هذه النقطة سنتناول مجاالت الدراسة الثالث، من المجال الزمني الذي إستغرقته   

  .الدراسة إلى المجال البشري الذي شملته إلى المجال الجغرافي الذي ضمته

   : ـ المجال الزمني1

في آثير من األحيان تختلط األمور على الطالب عند محاولته تحديد المجال الزمني 

هناك من يعمد إلى تحديد فترة دراسته الميدانية انطالقا من آونها هي الفترة التي  أن ذلدراسته، إ

يظهر فيها الباحث أو الطالب مجهوده الخاص واعتقادا منه آذلك بان هذا الجزء من الدراسة هو 

 من يعمد إلى تحديد الفترة الزمنية لدراسته انطالقا من كالمهم ألنه في نظره شيء جديد، وهنا

ات األولى لبحثه أي منذ آتابة اإلشكالية األولية وهذا ما يعتمد عليه الكثير من الطلبة وما هو البداي

  .متداول في الكثير من المذآرات

 2007/2008 و 2007 /2006:وعلى هذا فإن مجال دراستي يتمثل في السنتين الدراسيتين

على الموضوع منذ شهر  بدا الترآيز ثحيث إستغرقت الدراسة آكل ما يقرب من السنتين، حي

 من خالل المناقشات مع األساتذة األفاضل وآذا القراءات والمالحظات اليومية، 2006نوفمبر 

 من شهر ة اشهر فبداي8 أشهر أما الجانب الميداني فاستغرق 10ودام الجانب النظري لوحده قرابة 

هة واإلنتخابات ، ولكن ونظرا للعطلة الصيفية من ج2008 والى غاية فيفري 2007جويلية 

التجديدية للمجالس البلدية والوالئية من جهة أخرى فقد توقفت الدراسة الميدانية في النصف الثاني 
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من شهر أوت وشهر سبتمبر وأآتوبر وهذا بسبب عدم تواجد السكان بإنتظام في مساآنهم وذهابهم 

 وإنشغال الجهات الوصية إلى جهات متعددة لقضاء العطلة وآذلك الحال بالنسبة لرؤساء الجمعيات

باإلنتخابات المحلية، لتنطلق الدراسة الميدانية بعد ذلك من جديد في شهر نوفمبر وإستمرت حتى 

، هذا من الناحية العملية أما من ناحية إهتمامي بالموضوع فقد آان منذ سنة 2008شهر فيفري 

 فمن خالل 07 الجوارية  تاريخ إنتقالي للسكن في المدينة الجديدة علي منجلي الوحدة2001

المالحظات اليومية والميدانية لمجال السكن والسكان بصفة عامة والجمعيات بصفة خاصة وإحتكاآي 

  .  باس به من المندمجين في هذا الميدان تولدت لدي الرغبة في البحث في هذا المجالبعدد ال

  : ـ المجال الجغرافي2

 بعلي 07والذي يشمل الوحدة الجوارية وهو المكان الذي يحتوي على مجتمع البحث،   

منجلي ـ الخروب ـ بمجمعاتها الخمسة، وهذه األخيرة تقع في وسط التجمعات الحضرية الجديدة، 

، بحيث يحدها هذا األخير من جهة 101:إلى الجهة الشمالية الشرقية لمحور الطريق الوالئي رقم

 من الجهة الغربية االشرق، وتحده من جهة 09 و 01: عن وحدتي الجوار رقماالشرق، ويفصله

، ومن جهة الجنوب حدود منطقة النشاطات التابعة لها بحيث 08 و06 و05:وحدات الجوار رقم

  .13:نجد في مقابلها من الجهة األخرى حي بلخوان، وتحدها من جهة الشمال وحدة الجوار رقم

الية للمدينة الجديدة علي  بالمئة من المساحة اإلجم5.2 هكتارأي بنسبة 78مساحتها تقدر بـ   

  : بها عدة أنماط من السكنات تمثلت فيما يليتمنجلي، برمج

 السكنات االجتماعية والتي يشرف على تسييرها ديوان الترقية والتسيير العقاري لعلي منجلي *

  . لم توزع بعدf1 من نوع 422 ومن بينها f3 وf2 وهي من نوع 2826وعددها 

  .  مسكن992بعة لمؤسسة عدل والمقدر عددها بـ  السكنات الترقوية والتا*

 والتي هي في طور 434 السكنات المنجزة على القطع األرضية الخاصة والمقدر عددها بـ *

 اإلداري ومستشفى بن شريف ياإلنجاز ولم تسكن بعد، باإلضافة إلى منطقة النشاطات، الح

  .                   والقاعة المتعددة الرياضات

ه التجمعات الحضرية الجديدة على سطح هضبة عين الباي هذه األخيرة تقع إلى تقع هذو

من الشمال : رتسم حدودها آالتالي، وت آلم بالنسبة إلى وسط المدينة13جنوب قسنطينة بحوالي 

بالد الزبير ومن الجنوب بالد السمول وتقمارت ومن الغرب جبال السكوم ومحصصة آاف النمار 

مناجم جبال قوندرو ومن الشمال الشرقي منطقة الحماية لمطار محمد ومن الشمال الغربي 
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، آما يحدها من الغرب سفوح هضبة عين 79بوضياف ومن الشرق ترتبط بالطريق الوطني رقم 

  .الباي ـ سفح العيفور ـ ويحدها جنوبا قطار العيش

لمدينة وهذه التجمعات الحضرية الجديدة وجهت إلى تنظيم وتوسيع التجمعات المشكلة 

قسنطينة حيث أن قسنطينة تعرف عدد آبيرا من المشاآل والتي لم يوجد لها حل إال بإيجاد التوازن 

  .الذي شكل الخلل لفترة طويلة في الناحية

  : ـ المجال البشري3

هو مجموع األفراد الذين نختار عينة البحث من بينهم، وبما أن دراستنا قد أجريت   

 بمجمعاتها السكنية الخمسة، فإن 07علي منجلي الوحدة الجوارية بالتجمعات الحضرية الجديدة 

مجتمع الدراسة سيكون محصورا في سكان هذه التجمعات الحضرية، ولكون عنوان دراستنا هو 

لجان األحياء في التجمعات الحضرية الجديدة هذه فإن مجتمع البحث سيتوسع إلى إلى الجهات 

لجان حتى وإن آانت ال تقطن في هذه التجمعات الحضرية الوصية التي لها عالقة بنشاط هذه ال

الجديدة، وهو ما يصدق على المنتخبين المحليين وآذا رئيس مكتب الجمعيات بمديرية التنظيم 

والشؤون العامة للوالية، أما ما يتعلق برؤساء هاته اللجان فهم يسكنون بهذه التجمعات الحضرية 

حثنا هذا يضم العدد اإلجمالي ألرباب األسر للقاطنين بهذه الجديدة بالضرورة، ومن ثم فمجتمع ب

التجمعات الحضرية الجديدة وهو ما يقابل العدد اإلجمالي للسكنات اإلجتماعية وآذا التساهمية 

ويضاف ) 06( مسكن بما فيهم رؤساء لجان األحياء الستة 2928 وعددها 07بالوحدة الجوارية 

 .الذين يقطنون خارج هذه التجمعات الحضرية) 06(إليهم ممثلي الجهات الوصية الستة 
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II المجال العام للدراسة(  ـ مراحل وتصورات: نطينة قس ـ(:  

إن الحديث عن مدينة قسنطينة له أآثر من داللة، ذلك أن هذه المدينة لعبة أآثر من دور في   

جميعا وبقيت هي صامدة، مسيرتها التاريخية، فقد مرت فوق ترابها أمم وشعوب مختلفة، مضوا 

 لها دورها نفهذه المدينة آانت منذ ما قبل التاريخ ملتقى لتقاطع الحضارات ولتواجد اإلنسان، وآا

العسكري المعروف آقلعة من خالل موقعا الممتاز فوق الصخرة، ودورها اإلقتصادي 

  .واإلجتماعي والسياسي وعبر الحقب والعصور المتالحقة

 المميز أيضا الكثير من الصعوبات في إحتواء العدد الكبير من السكان آما آان لموقعها هذا  

خاصة في اآلونة األخيرة، حيث أصبح ال يستوعب العدد الكبير للسكان في ظل النمو السكاني 

المتزايد بإستمرار، وحتى بعد خروجها من الصخرة بقي المشكل مطروح وبحدة، خاصة بعد 

 المدينة وفي جميع المجاالت من السكن إلى النقل إلى التعليم إلى االختناق الكبير الذي تعاني منه

  .لهالخ، ثم هناك هذا التوسع العشوائي الذي يمتد ليشمل الفراغات المحاذية ...الصحة
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                             خريطة مدينة قسنطينة وحدودها اإلدارية 

  نوافذ والية قسنطينة                 مرايا و    
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  : ـ التوسع العمراني لمدینة قسنطينة1 

إن هدفنا في هذه النقطة هو إعطاء لمحة عن المناطق التي شملها التوسع الحضري للمدينة   

األم قسنطينة، آون الصعاب التي واجهتها المدينة األم هو السبب في التفكير في إيجاد التجمعات 

  .دة علي منجلي التي نحن بصدد دراستهاالحضرية الجدي

  :أ ـ قبل دخول المستعمر الفرنسي

خضعت المدينة لعدة أطوار جيولوجية قبل أن تأخذ شكلها الحالي، ويدل وجود الصالصل 

 )1( مليون سنة مضت150الرملية واألحجار الكلسية على أن البحر آان يغطي شمال البالد منذ 

ة الطويل الممتد في التاريخ السحيق، يذآر بأن اإلنسان آان يعيش على أن المتتبع لتاريخ قسنطين

بساحتها عندما إنفلق الصخر شطرين ليفتح مجاال لمجرى الوادي، وآذلك عندما جفت بحيرة 

، على أن موضع المدينة قد أختير بالضبط فوق الصخرة بهدف دفاعي بالدرجة )2(المنصورة

م 2800مناعة طبيعية لهذه الصخرة، حيث يبلغ طوله األولى، وقد أآسب وادي الرمال السحيق 

بداية من سيدي راشد، وهي النقطة التي يبدأ عندها هذا األخدود، ثم ينتهي في الناحية الشمالية 

الشرقية عند سيدي مسيد و هو يحيط بالصخرة من آل جوانبها عدا الشريط الذي يصل الصخرة 

 الشكل العام لهذه الصخرة فإنه يتفق مع اإلنحناءات م، أما300بهضبة الكودياء والذي يبلغ عرضه 

، )3(التي رسمها هذا األخدود، وبالتالي يصبح شكلها مثلث قاعدته في الشمال ورأسه في الجنوب

بأن تاريخ نشأة سيرتا يرجع إلى العهد الذي غادر فيه اإلنسان " ويذهب أرنيست ميرسي إلى القول

، وآانت عاصمة للملوك " حياة اإلجتماع واإلنتظام سكنى الكهوف، والمغارات، وصار يألف

 قبل الميالد أين شهدت تطورا عمرانيا معتبرا، ثم إنتقلت إلى أيدي 3النوميديين حتى القرن 

الرومانيين أين شهدت جانبا آبيرا من التحضر، ولكنها مع ذلك دمرت إبان الحروب التي عرفتها 

ي من تدهور عمراني آبير، ليعاد تجديدها على يد اإلمبراطورية الرومانية، أين أصبحت تعان

  .الملك قسطنطين األآبر الذي أعاد لها نشاطها فسميت بقسنطينة نسبة له

 أرسل الخليفة معاوية، عقبة بن نافع لفتح إفريقيا، 670ومع الفتح اإلسالمي وفي سنة 

   نحو الغرب محاربافتوسع في الفتح خصوصا بعد حضور أبى المهاجر دينار إلى إفريقيا، فإتجه

  
  .13، ص 2002 ، شرآة األشغال للطباعة، 2قسنطينة مرايا ونوافذ،  ط   ـ مديرية الثقافة،1
  .4 ـ مديرية اإلعالم والثقافة والية قسنطينة، قسنطينة، المطبعة الكبيرة النصر، قسنطينة، ص2
  .18، ص1995دف، الرواشد، ميلة،  ـ الصادق مزهود، أزمة السكن في ضوء المجال الحضري، دار النور الها3
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 وإتخذ ميلة 678بعض الوالة ورؤساء القبائل في نواحي قسنطينة وإنتصرعليهم سنة 

  .)1(مرآزا لعملياته الحربية 

، عرفت المدينة تحوال آبيرا بعد أن 1500الذي يتفق مع بداية ) الترآي(وفي العهد العثماني   

عرفت ي بدايته محاطة بسور له أربعة أبواب، وبعد ذلك أصبحت بايلك للشرق، وقد آانت المدينة ف

  .لتستمر على هذا المنوال في عهد الفرنسيينتوسعا داخل أسوارها، 

  :ب ـ فترة اإلستعمار الفرنسي

ومع دخول اإلستعمار الفرنسي إلى قسنطينة حولها إلى مقاطعة، وبعدها عاصمة لمقاطعة 

يق جديدة وبناء ثكنة عسكرية وحي إداري وذلك بعد من خالل شق طرقسنطينة، أين قسمت المدينة 

حي " إزالة العديد من المساآن، باإلضافة إلى تقسيمها إلى ثالث أحياء غير متجانسة في آل شيء 

، ثم توسعت في فترة ثانية إلى خارج الصخرة، وذلك في )2"(للفرنسيين وحي لليهود وحي للمسلمين

 سان جان وتسوية الكدية، ثم إنشاء حي المنظر الجميل، إتجاهين نحو الجنوب الغربي بإنشاء حي

 القادر وهضبة المنصورة وسيدي مبروك وباب دونحو الجهة الغربية بإنشاء حي األميرعب

 إنشاء العديد من األحياء القصديرية من قبل السكان ةالقنطرة، لتشهد فترة الحرب التحريري

  .1959ر ما يعرف بمخطط قسنطينة سنة وأمام هذه الظاهرة ظه .النازحين من هول الحرب

  :ج ـ فترة اإلستقالل

  : من التوسع العمراني نجملها فيما يليمرة المدينة بعدة مراحل  

  ):1971 ـ 1962(  ما بينـ مرحلة

حيث توسعت المدينة بشكل تجلى خاصة في الجهة الشرقية، باإلضافة إلى إستمرار توسع   

 المرحلة السابقة، مثل حي األمير عبد القادر، برج الرمال، بعض األحياء الفوضوية التي نشأة في

بن تليس، حي رومانيا، سرآينة، المنصورة، وفي الجهة الغربية نجد حي المنشار، وبوذراع صالح، 

  .وآذلك توسع حي المنظر الجميل األعلى، وجزء من حي قدماء المجاهدين، وحي الموظفين

اهين، الشرقي مثل حي الدقسي وساقية سيدي يوسف وتوالت فترات التوسع بعد ذلك في إتج  

 جويلية، وبعدها في الجهة الجنوبية الشرقية بحي 5 أوت و20 مثل حي يوالزيادية، والغرب

  سيساوي، وآذا بالجهة الغربية بودراع صالح وبوالصوف باإلضافة إلى الجهة الجنوبية حي

  
  .7نة، مرجع سابق، ص والية قسنطينة، قسنطيل ـ مديرية اإلعالم والثقافة 1
  .31 ـ الصادق مزهود، مرجع سابق، ص 2
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اإلخوة فراد، وإستمر التوسع بعدها في حي بوالصوف والزاوش من جهة وجبل الوحش علي 

  .  الخ...منجلي وماسينيسا وزواغي

  ):1982ـ 1971( ما بين ـ مرحلة

سف، والزيادية، الشرقي مثل حي الدقسي، وساقية سيدي يو: أين تم التوسع في إتجاهين  

 جويلية وحي حسان بوجنانة وذلك في شكل تجمعات سكنية، 5 أوت، وحي 20والغربي مثل حي 

باإلضافة إلى إنجاز عدة تجهيزات مثل جامعة منتوري، على ذراع بوفريكة والمرآب األولمبي 

  .بالجنوب وآذا المناطق الصناعية على ضفاف واد الرمال، وواد بومرزوق

  ):2001ـ 1982 ( ما بينـ مرحلة

في هذه الفترة إستمر التوسع بتوطين البناء الجاهز الفردي بحي القماص، وسيساوي بالجهة   

الجنوبية الشرقية، وبين بوذراع صالح والمنطقة السكنية الحضرية الجديدة بوالصوف في الغرب 

ر نموها في حي وفي الجهة الجنوبية حي اإلخوة فراد، ورغم ذلك فإن البناءات الفوضوية قد إستم

  .بن الشرقي، وبوذراع صالح

  :)1(أما في العشرية األخيرة فقد ترآز التوسع في مظهرين هما  

ـ التوسع في جهة المنطقة الحضرية السكنية الجديدة بوالصوف، وإنشاء حي الزاوش، والتوسع في 

وي، حي القماص، وبناء المنطقة السكنية الجديدة جبل الوحش، وآذا حي بومرزوق وسيسا

باإلضافة إلى المنطقة السكنية الجديدة زواغي، وبعدها إنشاء المدن الجديدة في آل من هضبة عين 

  .وماسينيسا في منطقة الخروب) المدينة الجديدة علي منجلي( الباي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .30، مرجع سابق، ص  ـ الصادق مزهود1
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  : لنمو وتوسع مدینة قسنطينة ـ التصور النظري2

توسع العمراني لمدينة  هو إعطاء بعد نظري لإلتجاه الذي سار في إطاره الا هنافنإن هد

في إعتقادنا ومن خالل تتبع مراحل ، وذلك في إطار النظريات الحضرية المتداولةقسنطينة و

التوسع العمراني من جهة وما يطابقه بحسب خريطة هذا التوسع المجالي في مدينة قسنطينة يظهر 

  :مرت بما يلي أن المدينة الن

  :أ ـ في الفترة األولى

 ترآزت المدينة فوق نوأبان الحكم العثماني والفترة األولى من حكم المستعمر الفرنسي، أي  

الصخرة وداخل أسوارها، نجد أن هذه المرحلة تنطبق عليها النظرية اإلنتشارية حيث ترآزت 

 وحاشيته وأعوانه ثم بقية السكان، المدينة حول المرآز والذي هو دار الباي وقصره ومرآز حكمه

وهي آذلك أبان حكم اإلستعمار الفرنسي في مرحلته األولى، إذ ترآزت المدينة بعد إزالة العديد 

  .من المساآن وشق طريق جديدة، حول الحي اإلداري والثكنة العسكرية

  :ب ـ في الفترة الثانية

رج أسوارها وذلك بإنشاء حي سان أي من الحكم الفرنسي ومع إآتظاظ المدينة وتوسعها خا  

جان وآذا حي األمير عبد القادر وسيدي مبروك والقنطرة، حيث نلحظ وأن النظرية المفسرة لهذا 

التوسع هي النظرية القطاعية، وذلك بحسب الحاجة إلى هذه األحياء الجديدة، ويظهر تفسير هومر 

شكال ومتفاوتة المساحة، وقد عزاه هويت آتفسير لذلك وظهر التوسع في شكل قطاعات مختلفة األ

  . هومر هويت إلى اإلختالف اإلقتصادي والمتمثل في إختالف المستوى المعيشي

  :ج ـ في الفترة الثالثة

فإنه يظهر وأن النظرية األآثر تفسيرا لهذا النمو هي نظرية النويات المتعددة، بحيث   

رية والالزمة، والتي تقوم على مبدأ تختص آل منطقة بنواة تتوفر على مختلف التجهيزات الضرو

  .التوافق بين زيادة الحجم بالنسبة للسكان ومتطلباتهم في مجال الخدمات والمرافق

ومع أننا قلنا بأن نظرية النويات المتعددة هي التي تنسجم مع التوسع العمراني الذي تشهده   

هذا التوسع ويحاول إيجاد مدينة قسنطينة، إال أن ذلك لم يمنع المخطط الجزائري وهو ينظر ل

الحلول والبدائل من خالل تخطيط المناطق واألنشطة أن يستلهم من النظريات الحديثة، وخاصة 

منها ما يتعلق بإستخدامات أرض متعددة ومتباينة في داخل النواة الواحدة، من حيث الترآيز 

الخ، وإلى التفاعل القائم بين ...واإلستخدامات السكنية والتجارية والصناعية والخدماتية والترفيهية
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 باإلضافة إلى إعتبار أن المدينة تشكل نظام يحوي التأثير،هذه اإلستخدامات في شكله اإلرتدادي 

أنظمة فرعية متجانسة ومترابطة مع بعضها البعض في عالقات ديناميكية، هذا الترابط وهذا 

مو السكاني وحرآيته في اإلطار اإلنسجام يراعى فيه لكي يستمر أن يضع في اإلعتبار أثر الن

 وآذا من والى المدينة، ومن جهة أخرى ينبغي أن نضع في اإلعتبار التحوالت للمدينة،المجالي 

 لمل لهذه األنشطة من أثر واضح الخصوص،اإلقتصادية التي تمر بها البالد والمدينة على وجه 

خرى ينبغي مراعاة الجوانب  هذا من جهة ومن جهة أالحضرية،في تفسير ظاهرة نمو المراآز 

المرتبطة بالتغير اإلجتماعي بإعتبار أن المرآز الحضري هو محل للتفاعالت والنشاطات 

  .اإلجتماعية والثقافية وهو أيضا نواة لمفاهيم متجددة ومتغيرة

وفي األخير وفي ضوء آل هذا ينبغي أن نفسر التوسع الحضري في المدينة، ومدينة   

صوص في ظل نظرة تكاملية مع مراعاة لكل الجوانب المؤثرة في العملية قسنطينة على وجه الخ

  . التوسعية العمرانية
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II Iـ )المجال الخاص للدراسة( ـالواقع واألمل:  علي منجلي ـ :  

  : ــ الموقع والحدود1
  : ــ الموقعأ 

ر يقع إلى جنوب  تقع هذه التجمعات الحضرية الجديدة على سطح عين الباي هذا األخي

 شاغر وواسع سهل ومتموج وبه ع آلم بالنسبة إلى وسط المدينة وهو موق13قسنطينة بحوالي 

 ةدودي السمارة ومتميز بكونه ضعيف المر على سطح بلديتي الخروب وعينعخدود ومتمو ض

  وتتربع هذه التجمعات الحضرية على)1(الزراعية وبدرجات متفاوتة ولكنها على العموم ضعيفة

 مسكن وبطاقة استيعاب لـ 50000نه من المتوقع أن تستوعب  هكتار حيث أ1500مساحة 

هذا الموقع  مقسمة هي األخرى إلى وحدات جوار،  أحياء رئيسية5 نسمة موزعة على 300000

 الزراعية لم يلعب دور آبير أبدا في تاريخ الناحية على الرغم من ةالشاغر والضعيف المر دودي

 .ه شغل ومنذ الفترة الرومانية على األقل ولكن أهميته لم تكن آبيرة على اإلطالقأننا نعلم بأن

  :ــ حدودهاب  

و مكتب مهندس معماري قسنطينة  84 فإنه وبالرجوع إلى المصادر المختلفة بلها د

 نجد أن المساحة لم تتغير وبقية 2006 و مديرية البناء والتعمير 94الدراسات واإلنجاز العمراني 

ه المصادر وغيرها عند ذآرها لحدود هده التجمعات  أنه وبالرجوع إلى هذ حالها، إالعلى

من :  يرسم حدودها آالتاليف جهة نجذ أن بلها دنالحضرية الجديدة نجد أن الحدود تتباين، فم

وم ومحصصة آاف الشمال بالد الزبير ومن الجنوب بالد السمول وتقمارت ومن الغرب جبال السك

الغربي مناجم جبال قوندرو ومن الشمال الشرقي منطقة الحماية لمطار محمد الشمال النمار ومن 

 ، نجدها79بوضياف ولم يتكلم عن حدودها من جهة الشرق ونضنه ربطها بالطريق الوطني رقم 

تمتد شماال إلى مخبر اإلنسان والمدينة جامعة منتوري قسنطينة  2006عند األستاذة سلمى مصيبح 

لسريع شرق غرب ومن الشمال الشرقي حدود مطار محمد بوضياف، آما يحدها حدود الطريق ا

 ونجدها من جهة ،من الغرب سفوح هضبة عين الباي ـ سفح العيفور ـ ويحدها جنوبا قطار العيش

أخرى في وثائق الوالية والبلدية والخاصة بالجمعيات تمتد لتشمل قطار العيش وصالح الدراجي 

  .)2(جنوبا

 
1- Urbaco plan d'occupation des sols, premier tranche, rapport d'orientation, juin 1994 p16.   

 .2007 قائمة الجمعيات ، مصلحة الجمعيات، مديرية التنظيم والشؤون العامة، والية قسنطينة، ديسمبر  ـ 2
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  الموقع والحدود
  . الموقع الجديدة علي منجلي توضع معةالخريطة العامة للمدين

  مرایا ونوافذ
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  )1 (: ــ هدف اإلنشاء ومراحله2

  : ــ الهدف من اإلنشاءأ  

يمكن القول إن الوظيفة األساسية للتجمعات الحضرية الجديدة لم تكن محددة في البداية من قبل    

ة والتي  تفوض لمكاتب الدراسات المختصة في الميدان هذه النقطة المهممالسلطات المحلية، ول

تتطلب دراسات محددة والتي يمكن أن تكون على المستوى الجهوي لتحديد الدور الذي يمكن أن 

 علي منجلي والذي أمكن معرفته من خالل توجه مخطط التعمير التجمعات الحضرية الجديدةتلعبه 

م توسع التوجيهي وآذا من خالل توصيات لجنة المتابعة ومن ثم فالمدينة الجديدة وجهت إلى تنظي

التجمعات المشكلة فمثلما الحظنا ومنذ البداية فقسنطينة تعرف عدد آبيرا من المشاآل والتي لم 

يوجد لها حل إال من خالل خلق مدينة تابعة آبيرة ألجل إيجاد مناصب شغل وتجهيزات للبنى 

لصعاب التحتية بعد إيجاد التوازن الذي شكل الخلل لفترة طويلة في الناحية، باإلضافة إلى ا

 لالمرتبطة بإيجاد أراضي مهيأة والحل إذن مدينة جديدة في جنوب قسنطينة تفرض نفسها، وألج

  .هذا الحل طرحت أربع فرضيات

  )2 ()1982المخطط العمراني الرئيسي لسنة  :PUDتصور 

 الطريق الذي يسلكه تعمير قسنطينة الكبرى هو سهل وبسيط CNERUفيما يتعلق بالـ   

  .أربع فرضيات وهو يطرح آثيرا

  :الفرضية األولى

بحيث يتعلق األمر في المرحلة األولى االتجاه إلى شغل التجمعات السكنية بالمجموعات 

التجمع الحضري عين الباي المعد حتى النهاية والتي هي قريبة، وعندما نصل إلى هذا الحد، يوجد 

ة شغله حتى  مع إمكاني2000 ساآن وحتى سنة 76000 دائما CNERUستقبال بحسب إل

  .2006 ساآن في حده األقصى وحتى حدود سنة220000

نسبة النمو المرتفعة مما يعني إن المدينة : وهذا يعني أن هذا التحليل له جانبين من الضعف

والن مشكل  الخ،... سنوات وتقع تحت الخطر الكبير في مجال التخلف في التجهيز10 بعد يستنته

   هي شبكة PUD النقطة المهمة في تصور ن، ولك2006 الشغل يطرح آذلك من جديد في سنة

  

  
1– URBACO plan d'occupation des sols, premier tranche, rapport d'orientation, juin 1994 p 15. 

  .2008/ 03/ 10في URBACO   ـ تصريح أدلى لنا به رئيس مصلحة بـ  2



  اŎاȯ الȞاȿ ȳاƪاȋ لǿǼȲاǦȅ                                                                                                            اƪاȄȵ الفصـل

 
109

 طرق السير باإلضافة إلى خلق محوالت  يطرح إمكانية إعادة التهيئة للعديد منCNERUالنقل، و

هة أخرى تشغيل  جنومفترقات للطرق ألجل تسهيل الحرآة في مجال مدينة قسنطينة، ومللدوران 

  .تجاهي الخروب وعين البايالنقل الجماعي في إ

  :ةالفرضية الثاني

  يلزم خلق مدينة واحدة ذات أهمية آبيرة على سطح عين الباي،تألجل ترآيز االستثمارا

حتياطات عقارية مهمة، و  عين الباي يطرح إح شغلها على مدينة الخروب ترك جانبا، فسطلاحتما

البنية التحتية موجودة وتتطلب تنميتها وربطها بالمدينة األم قسنطينة وتمتينها بنظام للنقل الجماعي 

  . مع التجمعات األخرىالتجمعات الحضرية الجديدةيسمح بتكامل 

 المدينة الجديدة ءها يلزم ربطها تكامليا مع قسنطينة على المستوى األعلى، فإنشاوفيما يتعلق بوظائف

 ما يسمح بإنجاز عمليات إعادة البناء ا سنة، وهذ20  بـ  CNERUيتم مع الوقت وحدد من قبل

  . الفرضية تحيد المشاآل لبعض الوقت وتفتح فرص ومجاالت أوسعهعلى التجمعات الموجودة، هذ

  :ةالفرضية الثالث

دائما في إطار ترآيز االستثمارات، هذه الفرضية تدرس إمكانية شغلها على سطح الخروب 

 هكتار، هذه المساحات 3000القديم، حيث توجد أراضي زراعية ضعيفة المردود وتشغل مساحة 

 200ستقبال حوالي ي هذه النواة القديمة قادرة على إاألرضية تسمح بتصور تكاملي لوحدة جديدة ف

 الحل يطرح بعض الصعاب المالية وآذا مشكل توسعة شبكة النقل التي تربط ااآن، هذألف س

المنطقة الصناعية من جهتها سمحت بطرح روب والخروب بالمطار من جهة أخرى، قسنطينة بالخ

وآلها تسمح   الحيواناتإمكانية آبيرة للتشغيل وآذا وجود مرآز النشاط القديم متمثال في سوق

هذه الفرضية لها نفس الضعف مثل سابقتها آونها فاعلة  الجديدة، للوحدة الحضرية بالتكامل الجيد

 وآذا آونها تحيد المشاآل لمدة طويلة نوعا ما ولكن لها أفضلية من حيث آونها 2000حتى أفق 

  .)1(ترتكز على نواة قديمة ثابتة وهذا ما ليس هو الحال بالنسبة لألخرى

  :ةالفرضية الرابع

 وظيفة المجال آانت هذه الفرضية، والتي يفترض أن تكون شاملة لكل ما  ألجل ما يخص

  يحدد ومن خالل وجهة نظرنا تمثل أفضل حل ممكن للمشكل، فنحن نقترح تمديد مجال الدراسة

  
  .2008/ 03/ 10في URBACO   ـ تصريح أدلى لنا به رئيس مصلحة بـ  1
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احد على سطح عين الباي واألخر  وهنا خلق مجمعين حضريين ضروري، و2020إلى حدود 

، هذا اإلنشاء تم 2020 ألف ساآن في حدود 1400على سطح الخروب وهذا ما يسمح باستقبال 

فعال على مستوى الموقعين وبطريقة تسمح بالربط التكاملي لعين الباي بالمجموعة واألمر بعد ذلك 

رة، هذا المجتمع ذي الثالث تجمعات تعلق بالعالقة بين قسنطينة وهذين التجمعين ذوي األهمية الكبي

يلزم أن يسير في شكل نظام واحد متكامل ومترابط بشكل جيد، باإلضافة إلى الطرقات المدروسة 

يلزم خلق محوالت في إطار طبيعي جنوب المدينة الجديدة باإلضافة إلى مد شبكة للسكك الحديدية تكمل 

  .بعة هي التي تم إعتمادها على أرض الواقع، وهذه الفرضية الرا)1(شبكة قسنطينة عين السمارة

  )2( : ــ مراحل اإلنشاءب

هذه في إطار توجيهات المخطط العمراني التجمعات الحضرية الجديدة ظهرت فكرة إنشاء   

الذي يشمل قسنطينة الكبرى، وتقرر البدأ في دراسات التهيئة والتعمير  1982 لسنةPUDالرئيسي 

، 1983 ماي 22 الباي في المجلس الوزاري في جلسته ليوم نة عيالمتعلقة بوضع المدينة الجديد

  .)1(1988 جانفي 18 المؤرخ في 16/ 88وتمت بعد ذلك المصادقة عليه وفق القرار الوزاري رقم 

علي منجلي جاءت حسب سياسة  ومن الناحية القانونية التجمعات الحضرية الجديدة   

ي إطار االستراتيجية العامة للمخطط الوطني للتهيئة الجزائر في ميدان تأسيسها للمدن الجديدة ف

المتعلق بالتهيئة 1987  جانفي27 المؤرخ في 03/ 87العمرانية الذي أنجز بموجب القانون رقم 

  .العمرانية

 90/20ولكن ومن خالل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الذي أنجز وفقا للقانون رقم   

 بتحديد أدوات التهيئة والتعمير بهدف تخفيف الضغط عن المتعلق1990 ديسمبر01المؤرخ في 

 الجديدة علي لتجمعات الحضريةالمدينة األم وتحويل فائضها السكاني إليها حيث أآد على إنشاء ا

ظهرت مشاآل تنظيمية بسبب غياب اإلطار  مع الشروع في إنشاء هذه التجمعات نمنجلي، ولك

 2002ماي 08 المؤرخ في 02/08 ظهور القانون رقم  وهذا قبل التجمعات هذهإلنشاءالقانوني 

  .المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها

  

  

  
  .2008/ 03/ 10في URBACO   ـ تصريح أدلى لنا به رئيس مصلحة بـ  1
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المتضمن القانون التوجيهي للمدينة 2006فيفري 20 المؤرخ في 06/06 القانون رقم وبصدور

    : يهدف من خالله إلى توجيه وتنسيق التدخالت ال سيما تلك المتعلقة بالميادين التاليةيوالذ

  .جتماعيق بين األحياء وترقية التماسك اإلتقليص الفوار*

  . الصحيةرالقضاء على السكنات الهشة وغي*

  . المرور داخل وحول محاور المدينةةتحكم في مخططات النقل والحرآية، وحرآال*

  .تدعيم الطرق والشبكات المختلفة*

ضمان توفير الخدمة العمومية وتعميمها خاصة تلك المتعلقة بالصحة والتربية والتكوين والسياحة *

  .والثقافة والرياضة والترفيه

  . السكانةر الكبرى وحمايالحفاظ على البيئة، والوقاية من األخطا*

  .مكافحة اآلفات االجتماعية واإلقصاء والفقر واالنحرافات والبطالة*

  .ترقية الشراآة والتعاون بين المدن*

  .)1(ندماج المدن الكبرى في الشبكات الجهوية والدولية إ*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  .8 والبيئة، ص التهيئة العمرانيةة القانون التوجيهي للمدينة، وزارن، م06ـ المادة1



  اŎاȯ الȞاȿ ȳاƪاȋ لǿǼȲاǦȅ                                                                                                            اƪاȄȵ الفصـل

 
112

  : وتنظيمها الخاص التجمعات الحضریة الجدیدة ــ بنية3

  )1 (: ــ بنية التجمعات الحضرية الجديدة ـ علي منجلي ـأ

ختزال زمن  تجميع آثيف يسمح بإ الجديدة هي بشكلللتجمعات الحضريةالبنية المقترحة 

ة فاعلة في والنشاطات نتقال، هذه البنية هي محصلة لشبكة من الطرقات المؤثرة بطريقاإل

تضاريس الموقع، فالشكل الدائري للطرق الرئيسية يسمح بالسير المريح في مناطق السكن وحتى 

في مناطق التجهيزات، وإعداد هذا المجموع تم بطريقة تسمح بخلق التوازن في عالقات العمل 

  .فاعليةوالسكن وجعل العالقات الوظيفية لمجموع التجهيزات و البنى التحتية أآثر 

 و التي 3 و2 و1 عين الباي تموضعت على أراضي المنطقة فالتجمعات الحضرية الجديدة

التوجيه المقترح لمختلف األنشطة  هي ZONAGEتعتبر أفضل المناطق الحضرية، فالمناطق

قتصادية، وهذه األخيرة أدت إلى  أساسا على ربط مختلف الوظائف اإلقالحضرية، وترتكز المناط

ق السكن والتجهيزات والتجارة، فالتجهيزات والتجارة تتكامل في مناطق السكن وتقوي تجميع مناط

التبادل االجتماعي واالقتصادي، ومع ذلك فان التفريق جسد واحترم عندما تعلق األمر بالوحدة 

عتبار  في اإلاخدنمدخل الشمالي الشرقي للمدينة، وبأالصناعية، فمنطقة النشاطات تموضعت في ال

 التوجيهات، بنية المدينة النامية تدور حول شبكة للطرق منظمة والتي تشمل أيضا تنظيم آل هذه

ستخدامات اآز النشاطات المهمة والمختلفة وإ مرياإلدارة وآذا السير في هذه المناطق المختلفة وف

األرض التي على األقل آثيفة والتي تموضعت في مختلف البنى ولكن دائما بالقرب من الصنف 

نتقال الضرورية، وهذه البنية يمكن أن تسمح للكل ول للطرق والذي هو مكسب لشروط اإلقبالم

بترويح المراآز المختلفة األهمية بالنمو عند إنجاز هذه المدينة وعلى مستوى المرحلة األولى العدد 

 من إقامة  التجارية ولكن تمكنزوبقية المراآالمتشابك للمرافق وللتجارة المعد والذي ليس له نهاية 

في هذه المراآز ذات األهمية المتعددة في مختلف البنى هذا النظام يسمح بتحديد نوعية وخصائص 

  :الهوية والتي هي واضحة غالبا في التطور التاريخي للعديد من المدن وما يجدر التأآيد عليه هو

  .الشكل التجميعي الكثيف الذي يسمح بخفض زمن االنتقال*

  .للبناءنظام للطرق مطابق *

  .طرق منظمة بدقة تسمح وتمكن من الوصول إلى مختلف المناطق في المدينة*

  
Urbaco plan d'occupation des sols, premier tranche, rapport d'orientation, juin 1994 p70.       1-  
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  .مرآز رئيسي ظاهر وممتد*

  . بترآيز آبير للتجهيزات الحضرية بحجم المدينةيمرآز رئيس*

  .مرآز حضري محدد الوظائف*

مرآز ثانوي في خدمة المرآز الرئيسي ويسمح بعالقات وظيفية خاصة ومباشرة ودلك لوجود *

  .شبكة من الطرق المدروسة بدقة

  .مرآز ثانوي يجمع التجهيزات في آل حي وتجمعاته*

   الحدائق العامة على مستوى وحدات الجوار وآذا مراآز األحياء نإعداد مجموعة م*

  .إعداد مساحات عامة وآذا مساحات للعب والترفيه تساهم في خلق مناخ محلي*

  . حزام أخضر رئيسي يعبر ويفصل بين جزئي المدينة*

منطقة نشاطات حددت في مدخل المدينة في المنطقة األقل أهمية والسهلة لوجود شبكة الطرق *

  .التي تعبرها

بهدف تأآيد فكرة الصورة الواضحة، فاإلعداد للكثافة والمساحة لمجموع المدينة آان 

فمرآز المدينة له خاصية الكثافة العالية لعدد المساآن وآذا ترآيز التجهيزات في المساحات 

 مسكن في الهكتار وآلما ابتعدنا 100المحيطة، ففي مرآز المدينة آثافة المساآن يمكن أن تتجاوز 

 مسكن في الهكتار وهذا ما 20عيفة بـ عن مرآز المدينة انخفضت تدريجيا حتى تصل إلى آثافة ض

يسمح بإنجاز المناطق السكنية المفضلة في المدينة وهو آذلك ما يسمح بإعطاء صورة مرضية 

  .لمجموع المدينة

ففي مشروع تهيئة المدينة الجديدة مبدأ تجميع المرافق هو المتبنى والهدف تجميعها في ما 

  .)1(يشكل عقد في المكونات الحضرية
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  : )1( ــ التنظيم الخاصب

 الجديدة عين الباي تنتظم حول مرآز رئيسي خطي والذي يمارس التجمعات الحضرية

 تجاري، زأعمال، مرآمرآز (سلطة قوية لجمع التجهيزات في مساحاته وعادة في إطار جهوي 

 مكان مفضل للحياة الحضرية فهو قلب المدينة والمكان وفالمرآز ه)  سرير 300 لجامعة، نز

األنشطة الخدماتية، التجارية، اإلجتماعية، األآثر آثافة وهو الذي يضم وفي مكان محدود مجموع 

تصال وأنظمة النقل ق اإل النقطة التي تتمفصل فيها طرقتصادية والترفيهية وهو أيضااإلدارية، اإل

   .آبر التجمعات فهو الجزء أو المنطقة التي تضم أومن ثم

وفي محيط المرآز الرئيسي تنشا مختلف المراآز الثانوية في إطار الحي أو تجمعات 

األحياء، هذا البناء للمرآز متعدد الخصائص يسمح بإعداد جيد للتجهيزات ويقوي التأثير المتكامل 

ا الشكل من المراآز المتعددة تكامليا بفضل شبكة الطرق التي سمحت باالتصال بين فيما بينها، فهذ

الخ باإلضافة إلى الفصل ... مختلف التجمعات، حيث توجد طرق رئيسية وأخرى ثانوية وممرات

  .بين حرآة سير السيارات والراجلين بمساحات

األبنية الرسمية للدولة التجهيزات والمرافق الهامة شكلت عقد أساسية في هذا المشروع ف

والبلدية وملحقاتها تترآز طبيعيا في المرآز الرئيسي وحتى في األحياء ومختلف وحدات الجوار 

بحيث يعد في حكم الضروري أن تجتمع األبنية الرسمية وتعد في مكان ظاهر ألثره المتعدي 

والثانوية هذه األخيرة ال للجميع ولهذا آان من الضروري اختيار أمكنة مالئمة للتجمعات الرئيسية 

لحياة اجتماعية ثقافية تستعمل فقط آأمكنة إلشغال األبنية السالفة الذآر ولكن أيضا آمصدر 

هذا الترآيز القوي من خالل فضاء تجاري رآز في التقاطع بين الطرق بحيث له قوة وإقتصادية، 

رآز بسبب تموضعها من جهة في  هذا األخير شكل الساحة الرئيسية للمدينة فهي الموتأثير آبيرة، 

قلب المدينة ومن جهة أخرى بسبب مجموع وأهمية األنشطة التجارية المرآزة في هذه المنطقة 

 . والتجارةتترآيز التجهيزات، الخدما:األآثر أهمية في المدينة

 الجديدة التجهيزات الجماعية نظمت وأنجزت في إطار شبكة التجمعات الحضريةفي هذه 

حتياجات السكان، تجمعاتها هذه الشبكة تستجيب لكل إخدمات التكميلية في األحياء وضمت أيضا ال

   على مستوى المدينة وحتى على المستوى الجهوي لهذا مفاألبنية الرسمية الكبيرة لها مظهر مه

 
1-Urbaco plan d'occupation des sols, premier tranche, rapport d'orientation, juin 1994, p72.          
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، ترآزت في مرآز المدينة وعلى مستوى الطريق الرئيسي والذي خص أيضا بترآيز للتجهيزا

والهدف هو إعداد مرآز متعدد الوظائف ونشط والذي من خالله نجد حل يتمثل في ارتكاز متطور 

  .ومتخصص لمساحات متكونة من المجموع وتسمح بتوسع مرحلي متعاقب

تظهر في المرآز والتي هي محل السؤال ألنه يوجد التجهيزات مجموع قطاع األنشطة التي 

التجهيزات التجارية ) الخ...مسرح، مكتبة، متحف( التجهيزات الثقافية ) مرآز إداري ( اإلدارية 

باإلضافة للمؤسسات التعليمية المختلفة، ولكي يمكن االنتقال والتحرك ...) مرآز أعمال، سوق(

 في مرآز المدينة وجعلها ممكنة من خالل شبكة الطرق المدروسة بسهولة بين مختلف التجهيزات

والمنظمة، هده الوضعية سهلت عمل هده المرافق و التجهيزات، على أن التجهيزات األقل أهمية 

تموضعت في مختلف المراآز الثانوية باعتبار طبيعتها بالمقارنة مع التي تموضعت في المرآز 

زات الجماعية وآذا مجموع األنشطة التجارية تتوجه إلى تحقيق الرئيسي، ومن ثم فتموضع التجهي

  : الهدفين األآثر أهمية وهما

  .  تقريب هذه المرافق من السكان لخدمتهم وراحتهم وتفتحهم*

  .  تنشيط مختلف نقاط الفائدة للمدينة وجعلها فاعلة*

الهدوء : فكل تجهيز حظري له خصائصه الضرورية والمرضية واألآيدة والخاصة مثل

  .)1(والصداقة في محيط السكن والضجيج والنشاط في المحيط التجاري

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 
1-Urbaco plan d'occupation des sols, premier tranche, rapport d'orientation, juin 1994, p72.          



  اŎاȯ الȞاȿ ȳاƪاȋ لǿǼȲاǦȅ                                                                                                            اƪاȄȵ الفصـل

 
116

  :)1(أـ وضعية السكن

لسكن بالتجمعات سنتطرق في هذه النقطة ولو بإيجاز إلى مالحظات حول وضعية ا  

  . اإلجتماعي الجماعي والتساهمي الحضرية الجديدة علي منجلي وذلك من خالل نوعيه

  :ــ السكن اإلجتماعي الجماعي1

أ ــ إنه مما تجدر اإلشارة إليه هنا هو تسجيل التخلي عن إنجاز السكنات االجتماعية من   

 الجديدة، ز لهذه التجمعات الحضريةجا والتي برمجت في المرحلة األولى لبداية اإلنF5 وF4نوع 

 ـ والتي 6بالوحدة الجوارية ـ F5   مسكن من نوع 80 وF4 مسكن من نوع 594والتي أنجز منها 

عتقادنا إلى التكاليف المرتفعة بالمقارنة ها األشغال، هذا التخلي يعود في إ وحدة إنطلقت بأولآانت 

جلت قبوال نوعا ما مقارنة باألنواع األخرى،  والتي سF3مع إنجاز السكنات اإلجتماعية من نوع 

ي ال يدفع في غالب األحيان من قبل لمنخفض من إيجار هذه السكنات والذباإلضافة إلى العائد ا

  .السكان

 9 و1 في الوحدتين الجواريتينF 1ب ــ بروز فكرة التخلي السكنات اإلجتماعية من نوع   

 بعد اإلنتقادات الكثيرة والحادة في اآلونة كنها، وذلالمنجزتين أخيرا بحيث لم تنجز وال واحدة م

 عدم مالءمتها للعائلة الجزائرية الكثيرة العدد، بحيث بقيت باألخيرة لهذا النوع من السكنات، بسب

 سند رفي معظمها شاغرة والبعض منها استولى عليها بعض المواطنين عن طريق الكسر بغي

  .قانوني

 بحكم الرضا F 3جتماعية من نوع حو السكنات اإلج ــ المالحظة الثالثة هي التوجه ن  

جتماعية عائلة الجزائرية في ظل الظروف اإلقتصادية واإلالنسبي عنها وآذا بحكم مالءمتها لل

عية جتما السكنات اإلا أن الفكرة السائدة حاليا عند السكان أن العائلة الجزائرية تالئمهكالراهنة، وذل

قل تقدير غرفة لألبوين وغرفة للذآور وغرفة لإلناث حتى ال يكون هناك حد  على أF 4من نوع 

من الحرية في الحرآة والتصرف وهذا ما يقتضيه العرف الجزائري ناهيك عن الشريعة السمحة، 

 في الوحدات الجوارية F3و F2 هذا التوجه من مقارنة عدد السكنات المنجزة من نوعرويظه

جاز، حيث إنتقلت نسبة السكنات  وذلك بحسب الترتيب الزمني لإلنUV 8 وUV 7ية التال

   ويستمر هذا1098إلى 1306 ومن 1068إلى 1289  منF3 بالنسبة إلىF 2جتماعية من نوع اإل

  
  .15/10/2007 علي منجلي، لديوان الترقية والتسيير العقاري، ة المعلوماتية، وحدةتقرير خليإنطالقا من ـ 1
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 ن وإ1 في الوحدة الجوارية   772إلى750 ومن 9 الوحدة الجوارية في921  إلى909فارق من ال 

  . العامر على هذا التحول في إطارهيمكن أخذها آمؤشنه رقام ليست لها داللة آبيرة إال أآانت هذه األ

وع ختالف البين بين تسمية المشر والتي يمكن اإلشارة إليها هي اإلد ــ المالحظة الرابعة  

ة في عدد المساآن، وهذا راجع في  الحظنا زيادثوعدد السكنات المنجزة في هذا المشروع، بحي

ختالف أو الفارق الكبير  بالنظر إلى اإلF3إلى F5عتقادنا إلى تحويل عدد من السكنات من نوع إ

  .بين عدديهما مقارنة باألنواع األخرى من السكنات

ختالف البين في عدد السكنات من إلمالحظتها هي اهــ ـ المالحظة الخامسة والتي يمكن   

مجمع سكني إلى أخر، يصل تقريبا إلى حد الضعف في بعض المجمعات آما هو الشأن في مجموع 

  .2826 و1522 وهي على التوالي 7 و1السكنات في المجمع السكني 

المجمعات  يمكن تسجيلها هي هذا التحول في التقسيم لعدد يو ــ المالحظة السادسة والت  

 329 ومسكن490  من خالل برامج سكنية بحصص6نطلق في الوحدة الجوارية  إثالسكنية، حي

 مسكن حيث شكلت هذه البرامج أربع مجمعات سكنية وذلك بغض النظر عن عدد 292 و 392و

 مجمعات سكنية وبغض النظر عن عدد 5 إلى 8 و7السكنات، ليتحول بعدها في وحدات الجوار

 3 ثم إلى9 مجمعات سكنية في الوحدة الجوارية 4، ثم ينخفض العدد بعد ذلك إلى السكنات دائما

 اعتقادنا يوآل ذلك بحسب التسلسل الزمني لإلنجاز، وف1مجمعات سكنية في الوحدة الجوارية 

رة التي وجهت، يعود ذلك إلى التحول من اإلسكان إلى المرافق والتجهيزات بعد االنتقادات الكثي

نعدام مرقد أو النزل، وذلك بالنظر إلى إ الجديدة علي منجلي باللتجمعات الحضريةوالتي وصفت ا

شغل المسكن رتفاع معدل ية، والتي أدت بدورها إلى مشكلة إالشغل والمرافق الخدماتية والترفيه

  .لى وسط المدينةوآذا مشكل النقل من وإ

 جد في التجمعات الحضريةعة والتي يمكن اإلشارة إليها هي أنه يوي ــ المالحظة الساب  

 21 ما مجموعه )1(والموجهة للسكن) 9و7و8 و6و1(الجديدة بحسب وحدات الجوار المنجزة حاليا 

جمعية حي باعتبار أن لكل حي سكني جمعية تمثله، 21مجمع سكني وهو ما يقابله ما مجموعه 

ت األحياء في الوقت لكن في الواقع هذا العدد غير معبر عنه بحكم أن العدد الفعلي لعدد جمعيا

 . جمعية حي29الحالي هو 

  
  .15/10/2007 علي منجلي، لديوان الترقية والتسيير العقاري، ة المعلوماتية، وحدةتقرير خليإنطالقا من ـ 1
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  )1 (:ــ السكن التساهمي 2

السكن المنجز بإشراف ديوان الترقية والتسيير العقاري بالتجمعات ونتكلم هنا عن 

  .يدة علي منجليالحضرية الجد

أ ــ المالحظة األولى والتي يمكن اإلشارة إليها هي انه وبالرغم من األزمة السكنية الخانقة 

من إجمالي عدد المساآن التساهمية  % 37التي يعاني منها المجتمع الجزائري إال أننا سجلنا نسبة 

بعد،وال نعتقد أن ذلك بسبب والتي يشرف عليها الديوان ومع أنها تامة اإلنجاز إال أنها لم تسكن 

عيوب في اإلنجاز، على أن السبب قد يعود إلى آونها تقع في منطقة غير مهيأة في الوقت الحالي ، 

آما يمكن أن يكون السبب عدم توزيعها بعد من قبل الجهات العمومية التابعة لها هذه السكنات 

  .العمومية

س               ضئيل لل دد ال ذا الع ة هي ه الي      ب ــ المالحظة الثاني دد اإلجم ساهمية حيث أن الع كنات الت

و سكن، وه1009ه دد ضو م سكنات اإل ع دد ال ع ع ة م ب ئيل بالمقارن ن الطل الرغم م ة، ب جتماعي

  .)1(الكبير لهذا النوع من السكنات من قبل المواطنين وخاصة فئة الشباب

  )2( : نوعها ووضعيتها ـ التجهيزات الجماعيةب

  :ـ نوعها1ب ـ 

  :لتجارية ــ التجهيزات ا1

سكان                 هي إذا استطعنا القول التجهيزات القاعدية للتجمع، وهي محيط ضروري وأساسي لل

دآان أو المرآز التجاري للحي أو المرآز التجاري             ل في ال الذين يقضون معظم أوقاتهم فيه وتتمث

  :للمدينة، وتتحدد الوظيفة التجارية بحسب حرآية السكان فهناك

فيما يتعلق بالمواد والمنتجات المتداولة والتي نجدها في مرآز الوحدات            ــ التجارة اليومية وخاصة     

  .الخ... المواد الغذائية، المخبرة، الجزار: القاعدية ووحدات الجوار مثل

شهرية  ارة ال ـ التج زات     : ـ دواء، التجهي ب، ال سة، الكت ل األلب هر مث ل ش ون آ ي تك ا الت صد به ونق

ام والمحامي           المنزلية الصغيرة، بعض الخدمات مثل ا      لحالقة، وبعض المهن الحرة مثل الطبيب الع

  .والمتموضعة بصفة عامة في المراآز الثانوية وبصفة خاصة في المرآز الرئيسي

  

  
  .15/10/2007 الترقية والتسيير العقاري، فرع علي منجلي، نديوابتصريح أدلى به رئيس مصلحة، إنطالقا من ـ 1

    2-Urbaco plan d'occupation des sols, premier tranche, rapport d'orientation, juin 1994 p90.   
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 مثل التجهيزات الخشبية، بعض األلبسة، التجهيزات المنزلية، الخدمات والمهن : ــ التجارة السنوية

انوي  الحرة مثل األطباء المختصين ووآاالت السفر، وهؤالء متموضعون في المرآز الرئيسي و            الث

  :لممرات الكبرى، وباإلضافة إلى ذلك يمكن اإلشارة إلى وجودوآذا في بعض ا

  .التجارة الفاخرة والخدمات المترفة والمتموضعة في المرآز الرئيسي*

ى المشتري                 : الفضاء التجاري *  سهيل األمر عل ا و ت ان يجمع نفس المهن بهدف ترآيزه وهو مك

  . محددا يجتمع آل صنف مهني في مكانوبهذباإلضافة إلى تسهيل المراقبة من قبل الجهات المعنية، 

زاحم                      ان الواسع يمكن أن ت رة في المك سيماتها المبعث سبب تق  أما بقية األصناف األخرى وب

ره والبحث                      ا في غي ان آم على تموضعها في المرآز الرئيسي، وهذا ما يفسر اتجاهها إلى هذا المك

ثمن   تأثير المعروضات، مكان للتب   ( عنه بصفة خاصة من قبل التجار      ذا    ...) ادل، التكلفة، ال ة ه فأهمي

  ....).األقمشة، مواد الزينة( التمرآز تعطي دفع لتنمية هذه األحياء التجارية 

  : ــ تجهيزات التسلية2

يمكن تصنيفها هي األخرى بحسب عدد المشارآين وآذا نوعية األنشطة فهناك التسلية 

 التي تشمل عدد آبير من السكان والتي هم وهناك التسلية) سينما الحي والمالعب ( األسبوعية مثل

 قاعة السينما الحضرية، قاعات الحفالت، لفي حاجة إليها الزدهار حقل النشاط في هذه المدينة، مث

 فالتجهيزات التي لها خاصية التسلية مثل ثقافي،المسارح، وحتى المتاحف والتي يعطى لها طابع 

  .موضع في المرآز الرئيسي و المراآز الثانويةالسينما، المرآزالثقافي، المكتبة نجدها تت

  : ــ التجهيزات المدرسية3

تتصف التجهيزات المدرسية على العموم بخاصية الهدوء ولكن على العكس تماما مما نعتقد               

فالمدرسة تخلق الضوضاء في ساعات الراحة إذا تنشط حرآية الطرق في ساعات خروج التالميذ،              

ة و   ( فان تموضع المجمعات المدرسية         ان المحيط هادىء، ولهذ   أما في باقي الساعات فيكو     االبتدائي

ادح، وه          ) الثانوية   أ ف ان أو            أ خط  وفي مرآز الحي لتنشيطه هو خط ضا تموضعها في نفس المك  أي

  .بالقرب من مواضع التجارة

  :ومن ثم فخاصيتي التموضع بالنسبة للمدارس هي

  .زمن االنتقال بين المسكن والمدرسة*

 
    1-Urbaco plan d'occupation des sols, premier tranche, rapport d'orientation, juin 1994 p90.  
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القرب                  ة وب وعلى هذا فمجموع التجهيزات لهذا القطاع ينبغي أن تتموضع في الطرق الخالي

  .من طرق المشاة

  )1 (: ــ التجهيزات اإلدارية4

ال       زات األعم ل       التجهيزات اإلدارية تماثل تجهي اج للتموي ذا االحتي شاطها المتعاقب وآ  في ن

الموق   ة، ف ات قليل اري    عبكمي ان التج رتبط بالمك ن أن ي الت،   (  اإلداري يمك د و المواص البري

ين         ...) الضرائب، البلدية  رز ضرورتها القصوى إذ أن اإلداري ة تب وبصفة عامة التجهيزات اإلداري

ا         ى عالق ق مرآز إداري                لهم عالقة آبيرة بالمواطنين باإلضافة إل رر خل ا يب ذا م نهم، وه ا بي تهم فيم

نتقال من مرفق إلى آخر وهذا األخير تموضع في وسط             من جهة أخرى ويسهل للمواطنين اإل      يوفر

د والمواصالت و  صغيرة للبري ة ال االت اإلداري ا الوآ سكان، أم ى مجموع ال ة وهو موجه إل المدين

             . للعماراتالخ يمكن أن تتموضع في الطابق األرضي...ديوان الترقية والتسيير العقاري، الفرع البلدي

  : ــ تجهيزات األعمال5

ا               ة ولكن هن زات اإلداري ا التجهي ة التي تنظمه ال تلبي االحتياجات الجواري تجهيزات األعم

  .إرادة المجموعات أقوى من إرادة اإلداريين وبترآيز آبير

رت ال ال ت زات األعم التجهيزات  تجهي ضا ب رتبط أي ا ت ة فحسب وإنم التجهيزات اإلداري بط ب

ر           ذا األخي زات ه ات وتجهي ذه التجمع ة له ز المدين ال مرآ ذا ح سلية وه زات الت ة وتجهي التجاري

  .تموضعت في المرآز الرئيسي

  : ــ التجهيزات الجامعية6

ا آ      ذين يؤمونه اتذة ال الب واألس دد الط ه وبع ام بحجم ز ه ي تجهي ة ه ذا  ل الجامع وم وآ ي

تيعابها إستجابة لإل           دة، وتوجد      بمرافقها التكميلية، إختيار موضعها إرتبط بطاقة اس حتياجات المتزاي

دة      الجامعة تتموضع في قلب     : في الحقيقة ثالث أصناف من الحلول      ، هذه التجمعات الحضرية الجدي

  . على حدودها، وأخيرا في الطبيعة

دة  تجمعات الحضرية  في حال ال   ر يمكن إ            الجام ، الجدي ر الكبي ا غي م حجمه ة وبحك ا  ع عتباره

حضرية معهد، تموقعت في حدود المرآز الرئيسي وبالقرب من المستشفى، ويفصل بينهما حضيرة             

  ). التسلية طبيعة خضراء، مساحات للراحة و(  حيوية عامة يهامة تلعب دور فاصل أخضر، يعط

 
    1-Urbaco plan d'occupation des sols, premier tranche, rapport d'orientation, juin 1994 p91.  
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  :)1( ــ التجهيزات الرياضية والترفيهية7

ش               تجمعات الحضرية  ال    ام من ال دون شك عدد ه ستقبل ب ال، وتضحية      الجديدة ت باب واألطف

ام من القاعات و              خاصة ألجلهم   مساحات اللعب      ضرورية، هذه التضحية تترجم في برمجة عدد ه

ضامنها مع                لت في األ  و التي تمفص   سهم في ت ماآن التي تشهد آثافة سكانية عالية، هذه التجهيزات ت

ذي تموضع في مدخل         إلى المرآب الرياضي وا      باإلضافةالعدد الهام من سينما وحضيرة التسلية        ل

  .ستجابة لحاجيات المدينة آكلهذه التجمعات الحضرية الجديدة من اإل

  : ــ الساحات المرآزية و الفرعية8

حتياجات و تطبق   تستجيب لمختلف اإل  ) ، طرق المشاة    ساحة عامة، ساحة  ( الساحات العامة   

شاط   ل ن ام لك ق نظ ي اإل   وف ذت ف ساحات أخ ذه ال ة ه سن   ، فتهيئ ة ال ار درج زه،  ( عتب ب، للتن للع

  التجمعات الحضرية    وهذه األخيرة يمكن أن تكون عامل تثبيت في الحي، ففي مشروع           ... ) للراحة

دة يت  ة و     الجدي ساحات الحرة من خالل دراسة خاصة للتهيئ ر من الم ق األمر بتثبيت عدد معتب عل

ذا تخصص       واإل ةالمعالجة مع تجنب تحديد أبعادها، فهذه األبعاد ترتبط بتصور الوظيف            ستعمال وآ

ان للراحة و                 االمهام، ففيم   يخص مرآز المدينة ساحة جماعية أعدت آفضاء مرآزي وفي شكل مك

 الخاصية أعدت على مستوى مراآز        إلى ذلك ساحات و ساحة مرآزية لها نفس        ضافةباإلالتسلية و   

ا األ ه    ءحي ذا آثافت ان و آ ا بحسب حجم المك ى مستوى وحدات الجوار، وحددت أبعاده ضا عل  وأي

  . بحيث أنه آلما ازداد عدد السكان تضاعفت الحاجة للتعدد

  : ــ المساحات الخضراء9

تج األآسجين     المساحات الخضراء حاجة أساسية   ات تن ة، فالنبات  وضرورية لتهيئة جو المدين

ان                         ى مك سكان باالضافة إل ة ألجل ال ة جميل ق بصفة خاصة طبيع و تهوي المكان الحضري، وتخل

  .الخ... للتنزه، الحدائق

 المغروسة ت، المساحاروال يخفى فالمساحات العامة الخضراء والمهيأة تتمثل في األشجار، الحظائ

 في تهيئة الجو وخفض درجة الحرارة، فالعناصر الخضراء هي إحدى العوامل الهامة دور النباتات

 الجديدة فهناك تنظيم لتوزيع هذه المساحات من المدينة آكل إلى  التجمعات الحضريةفي تهيئة

  أصغر وحدة قاعدية، ومجموع المساحات الخضراء العامة و الخاصة يمكن اعتباره آنظام يؤآد 

 
1 - Urbaco plan d'occupation des sols, premier tranche, rapport d'orientation, juin 1994 p92.  
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نتظار، ومن ثم فالعناصر الخضراء المقترحة وآمكان للراحة و اإللهاته التجمعات الوظيفتين آرئة 

مة اهو المدروسة لها وظيفتين، فمن جهة تلعب دور هام في تطوير و تهيئة الجو المحلي و آذا المس

  .في تقوية نظام الحماية للتجمعات الحضرية الجديدة

وألجل أفضل قبول لهذه الحدائق العامة نجدها تموضعت في مختلف المراآز، مرآز الحي، 

 هذا التحديد يلعب دور عالمة توجيهية في المنطقة الموجود فيها هذا )1(مرآز وحدة الجوار

ع المدينة الجديدة آل وحدة جوار يرة، وفي مشرو الكبة إلى تموضعها في مراآز الحرآيباإلضافة

حتياجات اليومية أما ما يتعلق بمساحات قة عامة موجهة للسكان وتستجيب لإلستفادت من حديإ

 فسيهيئنحتياجات الكبيرة مستوى تجمعات الحي أو المدينة و إستجابة لإلالراحة و التسلية على 

  .على مستوى المراآز الثانوية

  : الجماعيةتهيزالتج اوضعية ـ د

 والتي هي سنة اإلنطالقة، urbaco سنة إعداد البرمجة األولى من قبل1994بين سنة   

 ما الذي حدث أو 2007 سنة إعداد البرمجة للمرحلة الثانية من اإلنجاز ونهاية سنة  2000وسنة

  :  تغير

جديدة عن وسط حاجة الناس للتسوق اليومي وبعد المدينة ال: ـ في جانب المرافق التجارية1  

 انه في الواقع الحالي ال المدينة األم يتطلب إعداد سوق آبير وأسواق محلية لكل وحدة جوار، إال

ث تم نقله منة يوجد إال سوق واحد وفي غير مكانه وغير معد وال مجهز، وهو سوق فوضوي بحي

التجهيزات المبرمجة  إلى قائمة عحتيج لمكانه، وبالرجو أاختاره التجار، بعدممكانه األول الذي إ

  .  سكنيةالكبير لألسواق المبرمجة وآأننا في مدينة تجارية ليستفإننا نلحظ العدد  URBACO بحسب

ال يوجد في الواقع إال مستشفى ومرآز صحي يشتغل في :  ـ في جانب المرافق الصحية2  

 وإننا اذه السكنات، هذالوقت الحالي بالرغم العدد المتزايد من السكان، باإلضافة بعد المسافة عن ه

فإننا لم نسجل برمجة دائما URBACO  عند إطالعنا عن التجهيزات الصحية المبرمجة بحسب

، ونلحظ تجمعات الحضرية الجديدةلبالرغم من حجمه وأهميته الكبيرة لهذه االمستشفى العسكري 

 العيادات المتعددة آذلك التحول من المراآز الصحية الصغيرة في المرحلة األولى من اإلنجاز إلى

 للسكان وآذا حتياجات الكبيرة والمتعددةإعتقادنا إلى مراعاة اإلالخدمات وهذا يعود في 

 
   1 - Urbaco plan d'occupation des sols, premier tranche, rapport d'orientation, juin 1994 p93.   
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  .للسكانللرقي بمستوى الخدمات المقدمة بعد ذلك 

أول مالحظة يمكن اإلشارة إليها المساحة الكبيرة التي : ب المرافق الرياضيةـ في جان3  

م يعود حتواء الشباب وتوجيههم أضية المتنوعة، فهل هذا راجع إلى إأعطيت للتجهيزات الريا

 تجانس من حيث توزيع التجهيزات الرياضية في إطاره العام دنه ال يوجلسبب أخر؟ باإلضافة إلى أ

 وحدات جوار فهل هدا راجع لخطأ في البرمجة 8 مالعب جوارية في 9ا برمجت حتى أننا الحظن

 الفارق امطبعي، وآذأم أنه خطأ أم هو خطأ، أم أن األمر يتعلق بفراغات عقارية ترآت للحاجة، 

المالحظ بين عدد ونوعية التجهيزات الرياضية المبرمجة خالل المرحلة األولى والثانية من 

 أن ذلك يعود إلى االحتجاجات الكثيرة من قبل السكان خاصة وان اغلب هذه اإلنجاز ونحن نعتقد

التجهيزات المبرمجة لم تنجز بعد، إلى جانب تسجيل برمجت مسبح واحد صغير وآذا ساحة تنس 

  .  الجديدة فإننا لم نفهم سبب هذه البرمجة الفريدةتجمعات الحضريةواحدة لمجموع ال

افق التعليمية من مدارس تجدر اإلشارة إلى التأآيد على المر:ية ـ في جانب المرافق التعليم4  

ت ثالث ثانويات ومتقنين، في نه برمجالفي الضغط الكبير المنتظر، إال أآماليات وذلك لتأساسية وإ

ي حدهما معرضة للخطر بسبب التصدعات التاقع ال توجد إال ثانويتين فقط، وإنه في الوحين أ

  .نها حديثة اإلنجازز مع أظهرت بسبب عيوب في اإلنجا

المالحظة األولى هي هذا الخلط بين المرافق الثقافية من : ـ في جانب المرافق الثقافية5   

جهة والرياضية من جهة أخرى حيث نجد أن دار الشباب بأنماطها آان ضمن التجهيزات 

عددة وذآر المرآز الثقافي وآذا القاعة المت 1994الرياضية في مخطط شغل األرض لسنة

النشاطات ضمن التجهيزات الثقافية ضمن نفس المخطط دائما، في حين ذآرت دار الشباب 

  .2000والمرآز الثقافي ضمن التجهيزات الثقافية في المخطط الثاني 

ونلحظ هنا التحديد والتأآيد على المرافق اإلدارية الضرورية :ـ في جانب المرافق اإلدارية6  

نعدام األمن أو الكبير للسكان سواء تعلق األمر بإمتعددة وآذا التعداد للمواطنين، بسبب المطالب ال

بالطوابير الكبيرة أمام البريد والمواصالت والفرع البلدي خاصة في المناسبات الخاصة بالدخول 

 . المدرسي وغيره

ق الضرورية والمنجزة في ـ باإلضافة إلى ما ذآر نلحظ عدم تسجيل الكثير من المراف7   

 ة الجديدة وتتمثل هذه األخيرة في الدرك الوطني، الحرس البلدي، الحمايلتجمعات الحضريةمحيط ا

  . الخ.... العسكريىالمدنية، المستشف
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  )13، 8، 7، 6، 5 ، 1،2،3( وحدات الجوار رقم  على)1(توزيع التجهيزات          1:جدول رقم

  ـ علي منجلي ـالتجمعات الحضرية الجديدة 
ساحة   العدد  )2م (المساحة   تجهيزاتال  نوع التجهيز الم

  اإلجمالية
 240.500 37 6.500  مدرسة أساسية

 112.500 15 7.500  إآمالية

 27.200 02 13.600  ثانویة

 32.346 02 16.173  متقنة

 30.000 02 15.000  مرآز التكوین المهني

  تعليمية

 3.000 01 3.000  مدرسة الفنون الجميلة

 5.600 07 800  مرآز صحي

 1.600 01 1.600  مرآز صحي

 3.000 02 1.500  عيادة متعددة الخدمات

  صحية

 6.000 02 3.000  عيادة والدة

 18.000 09 2.000  قاعة ریاضة متخصصة

 1.000 01 1.000  قاعة ریاضة متخصصة

 7.000 01 7.000  قاعة متعددة الریاضات

 4.500 01 4.500  قاعة متعددة الریاضات

 45.000 09 5.000  )مجال اللعب( ملعب 

 III(   575 06 3.450نمط ( دار الشباب 

 I(   1.300 02 1.300نمط ( دار الشباب 

 شباب وریاضية

 

 

 

 

 

 

 1.500 01 1.500  نزل الشباب  

 3.600 04 900  قاعة متعددة النشاطات

 1.200 02 600  قاعة متعددة النشاطات

 3.000 01 3.000  مسرح

 14.908 01 14.908  متحف ، قاعة عرض 

 2.100 01 2.100  مكتبة مرآزیة

 3.000 02 1.500  ةقاعات عرض سينمائي

 650 01 650  ادار السينم

 900 01 900  ادار السينم

 1.920 02 960  ادار السينم

 5.100 01 5.100  ) سریر 150( نزل 

 10.200 01 10.200  ) سریر 300( نزل 

  ثقافية وسياحية

 10.500 01 10.500  مرآز ثقافي
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 1.200 02 600   )3فئة ( برید ومواصالت 

 2.400 02 1.200   )2فئة ( برید ومواصالت 

 3.000 01 3.000  برید ومواصالت

 6.000 01 6.000  مقر بلدیة

 6.000 01 6.000  مقر دائرة

 4.000 01 4.000  أمن الدائرة

 800 01 800  أمن حضري 

 1.000 01 1.000  أمن حضري

 3.000 01 3.000  محكمة

 10.000 01 10.000  مرآز أعمال

  إداریة

 2.400 01 2.400  مرآز هاتفي

 20.400 12 1.700  حضانة أطفال

 4.000 01 4.000  مرآز نفساني بيداغوجي

 1.600 01 1.600  مرآز نفساني بيداغوجي

  الحمایة اإلجتماعية

 5.200 01 5.200  مدرسة الصم البكم

 8.000 04 2.000  سوق مغطى

 12.650 01 12.650  سوق آبير

 10.824 01 10.824  سوق آبير

 8.000 04 2.000  سوق

 5.000 01 5.000  مرآز تجاري

s.n.n.g.a  3.000 04 12.000 

  تجاریة

s.n.n.g.a 2.000 01 2.000 

 3.200 04 800  مدرسة قرآنية

 3.500 01 3.500  )الحي ( مسجد 

 2.127 01 2.127  )وحدة جوار ( مسجد 

 6.861 03 2.287  )وحدة جوار ( مسجد 

 1.500 01 1.500  )وحدة جوار ( مسجد 

  روحية ودینية

 1.300 01 1.300  )وحدة جوار ( مسجد 

 4.800 01 4.800  محطة الحافالت  نقل

 

 

 1 - Urbaco plan d'occupation des sols, premier tranche, rapport d'orientation, juin 1994 p49.      
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 )11، 9( وحدات الجوار رقم )1(توزيع التجهيزات                                         02:جدول رقم

  التجمعات الحضرية الجديدة ـ علي منجلي ـ

  
 المساحة اإلجتماعية  العدد  )2م ( المساحة   التجهيزات  نوع التجهيز

 56.000 08 7.000  أساسيةمدرسة 

 18.000 02 9.000  إآمالية

  تعليمية

 22.000 01 22.000  ثانویة

 2.250 01 2.250  عيادة متعددة الخدمات  صحية

 2.000 02 1.000  قاعة ریاضية متخصصة

 4.000 02 2.000  قاعة ریاضة

 6.436 02 3.218  أرضية للعب

 6.300 01 6.300  قاعة متعددة الریاضات

 1.350 01 1.350  اعة ریاضات متخصصةق

 18.000 01 18.000  أرضية لكرة القدم

 2.864.32 01 2.864.32  ساحة للتنس

 a(  27.000 01 27.000نمط ( ملعب 

  ریاضية

 863 01 863  مسبح

 1.150 02 575  دار الشباب

 1.000 01 1.000  دار السينما

 5.500 01 5.500  مرآز ثقافي

  ثقافية

 5.100 01 5.100  نزل

 1.625 01 1.625  برید ومواصالت

 400 01 400  فرع إداري

  إداریة

 700 01 700  أمن حضري

 5.100 03 1.700  حضانة أطفال  إجتماعية

 5.000 01 5.000  خدمات متخصصة+ تجارة   تجاریة

 4.800 01 4.800  مدرسة قرانية+ مسجد   روحية ودینية

 

 

 
1 - Urbaco plan d'occupation des sols, premier tranche, rapport d'orientation, juin 1994 p49.      

  



  اŎاȯ الȞاȿ ȳاƪاȋ لǿǼȲاǦȅ                                                                                                            اƪاȄȵ الفصـل

 
127

  :)1( ــ التسيير وآلياته4

  : ــ التسييرأ

 الجديدة عين الباي لم تعتبر بصفة خاصة بة للقائمين على التعمير، التجمعات الحضريةبالنس

من إحتياجاتهم تم تصور ن اآلدميين، و إنطالقا آمجموعة من المساآن و الطرق ولكن آمجموعة م

  :قتراح بناء هذه المدينة، وعلى ذلك فالتسيير يجب أن ينص بالضرورة عدة جوانبوإ

ويتعلق األمر بإعطاء السكان إطار حياة صحي و مريح، بضمان الصحة :الجوانب الصحية*

  .الجسدية و العقلية

ل لشروط الحياة جتماعية وضمان أفضت اإلوتسمح بتجنب التقسيما: جتماعيةالجوانب اإل*

  .ولمختلف مجموعات الجوار و األنشطة الموجودة

وتسمح بتنظيم الحياة الجماعية وذلك من خالل إعطاء التجهيزات و : قتصاديةالجوانب الإل*

  .الخدمات الجماعية شروط جيدة للقيام بوظائفها

 من خوذةأجيهات الكتابية أو الممن خالل إعطاء مظهر عام أين مجموع التو: جانب الفضاء*

  . الوثائق تحترم

  : ــ  آلياتهب

 الجديدة ال يمكن إال في إطار تجمعات الحضرية وهكذا فتسيير فعال لإلجراءات واإلنجاز لل

عمل مرضي و ينطلق من خلق وآالة خاصة في التسيير لهذه األخيرة، والتأآيدات األساسية 

تنسيق، والتخاذ القرارات بسرعة خلق إطار خاص للتسيير ولل:للتسيير بكفاءة عالية تتلخص في

باإلضافة إلي فهم و تجميع آل الكفاءات األدبية والمهنية المختلفة للمنافسة على نفس الهدف، ومن 

  :جهة أخرى الوآالة تناط بها المهام التالية

ختبار نظام التخطيط العام لمجموع العمليات وضمان المراقبة للتخطيطات إ :التخطيط العام *

  .الجزئية

 يقتصادي، التقني، الحضرلضرورية في إطارها اإلجتماعي، اإلإعداد الدراسات ا  :الدراسة *

والعمراني، وبإعطائها لمكاتب الدراسات المقبولة وذات المقدرة باإلضافة إلى ضمان المراقبة 

 .لمختلف المهام

 
   1 - Urbaco plan d'occupation des sols, premier tranche, rapport d'orientation, avril 2000 p13.      
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 وذلك من خالل ضمان التحكم في األشغال واألعمال وتسيير قروض االستثمارات :األشغال *

  .المرتبطة بذلك

 وتحديد مكوناتها قبل ما تعطى اوذلك من خالل تحديد األراضي، آرائها أو شراءه  :المالية *

  .للمستثمرين

 ضمان التسيير المؤقت لمهمات التسيير الحضري المرتبطة وذلك من خالل   :التسيير الحضري *

ن العمل الجماعي أساسي واألفراد في آل مهنة يات الحضرية، ويجب التأآيد هنا بأبمختلف العمل

  .يجب أن يكونوا قادرين على فهم وتصور المشاآل التي تطرح على اآلخرين

 المهام مع مراعاة ارتباطها بمخطط التنمية،  وتوزيعقويناط بالوآالة المكلفة بالتسيير أيضا، التنسي

ب الصناعات والتجارة  إلى الحصول وجذباإلضافة عن الدعاية للمدينة، ةوتكون آذلك مسؤولي

إلى جانب تسيير اإلعداد واإلنجاز للمشاريع  و ،)1(اص اللذين سيقطنونها ويعملون بهاوآذا األشخ

  :ذلك وفي الوقت الحاليالذي تتكفل به هذه الوآالة نجد باإلضافة إلى 

تابعة إليه ومنذ الوهلة  لتسيير السكنات ال:اإلشراف المباشر لديوان الترقية والتسيير العقاري *

 نشهر األولى مك األولي وحقوق اإليجار للثالثة أشترااألولى إلستالم السكنات وآذا إستالم اإل

بعة المراقبة لتسديد ثم بعد ذلك متاتقديم المفاتيح واالنتقال للسكن في هذه التجمعات الحضرية 

  . ستالمها إلى جانب متابعة الصيانة للسكنات وقنوات الصرف الصحياإليجارات وإ

 إلى بلدية الخروب من :إلى جانب تبعية هذه التجمعات الحضرية الجديدة في تسيير الحياة العامة *

عتباره ممثل للبلدية ضري بإيشرف عليه مندوب القطاع الحخالل الفرع البلدي علي منجلي الذي 

 على المستوى المحلي، فالفرع البلدي يتكفل إلى جانب ذلك بتسيير الحالة المدنية للمواطنين 

القاطنين في هذه التجمعات الحضرية إلى جانب إشرافه من خالل مصلحته التقنية على التهيئة 

 و آذا المتابعة واإلشراف على الداخلية لهذه التجمعات وآذا صيانة الطرقات واإلنجازات بداخلها

  .األنشطة داخل هذه التجمعات الحضرية

 المعنية بالحياة العامة للمواطنين بهذه :وباإلضافة إلى ذلك نجد فروع لكل المديريات الوالئية *

التجمعات الحضرية الجديدة بهدف تسهيل األمور عليهم وآذا تقريب اإلدارة من المواطن وتحسين 

 .الخدمات

 
   1 - Urbaco plan d'occupation des sols, premier tranche, rapport d'orientation, juin 1994 p93.   
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  المدینة الجدیدة علي منجلي

  منظر عام
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  :جمعات الحضریة الجدیدة علي منجلي ــ الجمعيات في الت5

جان األحياء بصفة خاصة في سنتطرق في هذه النقطة إلى الجمعيات بصفة عامة والى ل  

التجمعات الحضرية الجديدة بعلي منجلي، وذلك من خالل التطرق إلى أهداف لجان األحياء في 

هذه األحياء من خالل موقف المشرع الجزائري، ثم نعرج على دالالت التسمية للجان األحياء هذه 

  .ل هيئة على حداوالتي أعطيت من قبل مؤسسيها، ثم نصل إلى التسيير وهيأته ومهام آ

 : ـ هدفهاا

  فإننا ننتظر إلى فعل يدفع إلى خلق  URBACOنه وآما آان منتظر بحسب حيث أ

 جمعيات لمواطنين في ظل اإلجراءات الحضرية، فقد يكون هناك مالك مهددين من قبل مالك

 أن يكولوجيا، إلى جانب آونها يمكنسابقين أو سكان تحرآوا ضد منشآت إعتبروها تشكل خطرا إ

  .)1(تلعب دور آبير في تنميط المجال الحضري

 تاريخ 1998ويرجع تأسيس الجمعيات في التجمعات الحضرية الجديدة إلى سنة   

 أين تخضع آل الجمعيات بما فيها لجان ،06بداية اإلسكان في هذه التجمعات بالوحدة الجوارية

نشاء الجمعيات المختلفة والتي من ، وهو القانون الذي فتح المجال إل90/11األحياء إلى القانون 

بينها جمعيات لجان األحياء، وبالرجوع إلى القانون األساسي إلنشاء جمعية حي أو مرآز ريفي 

  :نجده ينص على أن من أهداف لجنة الحي ما يلي

ـ العمل على تكثيف التشاور بين اإلدارة والمواطنين ، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للحي   1

  .تشاوري مالئم مع السلطات المحلية المنتخبة واإلداريةفي إطار 

  .ـ إثارة اهتمام المواطنين حول األعمال المحلية التي تهدف لتحقيق الصالح العام للحي  2 

 ـ تجنيد المواطنين للمساهمة في تسيير الشؤون المحلية والمشارآة في خلق الظروف المالئمة   3

  .لذلك

وتقوية الجمعيات المحلية ذات المنفعة العامة ،والتكفل بها من قبل  ـ المساعدة على إنشاء   4

  .المواطنين مع العمل على تحقيق أهدافها من خالل المساعدة العمومية

  .ـ المبادرة إلى خلق أي نشاط له عالقة مع أهدافها وخاصة في المجال الثقافي واالجتماعي  5

  حتراممة والسهر على المحافظة عليه مع إنفعة العا ـ العمل للوصول إلى نظام الجمعية ذات الم  6

 
   1 - Urbaco plan d'occupation des sols, premier tranche, rapport d'orientation, juin 1994 p93.  
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  . من القانون المتعلق بالجمعيات30تفاقية المنصوص عليها في المادة  اإل

ات خاصة منها لجان األحياء وذلك فيما يتعلق ويبقى هذا القانون مقيدا لحرآة إنشاء الجمعي

بالتمويل إذ تبقى التبعية للجهات المحلية الممولة،  وهذا على الرغم من أن لجان األحياء ليس لها 

 أمر ال مفر منه وأال تتعرض وتمويل أصال إذ أن أهدافها هي من صميم وظائف البلدية، وه

ق األمر بالمزاوجة بين النشاط السياسي والنشاط الجمعية للحل أو المحاآمة، خاصة إذا ما تعل

وذلك رغم أن دراستنا الميدانية أآدت وجود عالقة وطيدة بين هذين الجانبين، وهو نفس  الجمعوي،

ن آانت ، وإ قسم علم اإلجتماع جامعة باجي مختارعنابة ليندة نصيبستاذةذهبت إليه األاألمر الذي 

ى السطح في مرحلة تطبيق الدراسة الميدانية والتي تزامنت مع هذه العالقة مضمرة إال أنها طفت إل

  .نتخابية اإلمرحلة التحضير للحملة

  : ـ دالالت التسميةب

ونظرا لتشجيع السلطات المرآزية والمحلية على تأسيس الجمعيات المختلفة االجتماعية 

 أن هذه ع نسبيا، فمالثقافية والرياضية فقد ظهرت العديد من الجمعيات المختلفة وفي ظرف قصير

 إال أننا سجلنا اعتماد وحتى نهاية 1998التجمعات الحضرية جديدة حيث بدا اإلسكان بها في سنة 

جمعية بالمقارنة مع عدد 51 جمعية مختلفة النشاط بعلي منجلي، فرقم 21 جمعية حي و51، 2007

ن يعتبر آبيرا حيث السكان في الوقت الحالي ومع عدد التجمعات السكنية المنجزة إلى حد اآل

 مسكن ومن جهة أخرى الحظنا حي 100 مسكن و أخرى جمعية حي لـ 24الحظنا جمعية حي لـ 

  . منها رياضية وواحدة ثقافية2 منها اجتماعية و4 جمعيات مختلفة النشاط، 7 مسكن به 490بـ 

 اومن مالحظة قائمة لجان األحياء بالتجمعات الحضرية الجديدة بعلي منجلي تظهر لن

  ذلك فمن خالل دظاهرة مهمة تجدر اإلشارة إليها وهي ظاهرة التسمية ودالالتها اإلجتماعية بع

 يمكن مالحظة بعض الدالالت الفكرية ألصحابها من خالل إرتباطهم بشخصيات )1(قائمة الجمعيات

خالل معينة وبأفكارهم مثل جمعية ابن باديس وملك بن نبي وآذا بعض دالالت األمل والتفاؤل من 

 جمعية األمل واالزدهار، إلى جانب ارتباط التسمية بأحداث مؤلمة في تاريخ الحي مثل جمعية 

بحيث يرمز هذا التاريخ آما أشير لنا فيضان أصاب حي قادري إبراهيم وتسبب في  95.11.16

 ن اسم الرئيس الراحل محمد بوضياف وإوفاة شيخ فسجل هذا التاريخ للذآرى، آما سجلنا جمعية ب

 
 .2007ـ قائمة الجمعيات ، مصلحة الجمعيات، مديرية التنظيم والشؤون العامة، والية قسنطينة، ديسمبر 1
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رتباط هؤالء المؤسسين بالراحل ر عن وفاة الرجل لكنها ترمز إلى إآان تاريخ تأسيسها متأخ

طياتها وتقديرهم له فسجلت الجمعية باسم الطيب الوطني، إلى جانب بروز تسميات تحمل في 

لى جانب هذا وجدنا الزهور، المربع األخضر وغيرها، وإالدفاع عن البيئة والطبيعة مثل جمعية 

ستنكارا للعنف وظروف الحياة السائدة في هذه التجمعات ت من تحمل في طياتها إمن الجمعيا

عية الحضرية الجديدة وذلك من خالل سعيها إلى لم الشمل وتحسين عالقات الجوار ومثال ذلك جم

غلبها  فأ21الوئام وجمعية حماية المدينة الجديدة، أما ما يتعلق بالجمعيات الثقافية والرياضية الـ 

جتماعية وواحدة للصم البكم وفوج للكشافة اإلسالمية شملت آرة القدم والكراتي وبعضها إرياضية 

ن فولة والشبيبة فإي مجملها إلى الطتجهت ف العموم وإن إىوأخرى لرعاية الطفولة والشبيبة، وعل

 الخضراء دالبعض اآلخر شمل المواطن بصفة عامة مثل جمعية التضامن وترقية المواطن، الي

والكواآب العلمية والثقافية وان آانت هي األخرى تستهدف الشباب في مجملها وخاصة جمعية 

  .الجوهرة الشبانية

  : ـ التسيير ج

 من 02لمشرع الجزائري من خالل المادة إلى جانب مبدأ التسيير الجواري الذي أتى به ا

 الذي يتم بموجبه بحث ووضع الدعائم 2006 فبراير 20المؤرخ في )1(القانون التوجيهي للمدينة 

والمناهج الرامية إلى إشراك المواطن بصفة مباشرة أو عن طريق الحرآة الجمعوية في تسيير 

وتقييمها،  ير اآلثار المترتبة عن ذلكالبرامج واألنشطة التي تتعلق بمحيطه المعيشي وآذا تقد

 من نفس القانون والتي تنص على إشراك المواطن في البرامج 17باإلضافة إلى ما أتت به المادة 

المتعلقة بتسيير إطارهم المعيشي وخاصة أحيائهم طبقا للتشريع الساري المفعول وهو المتعلق 

للمواطن في  ليات الكفيلة باإلشراك الفعليبالجمعيات بحيث تسهر الدولة على توفير الشروط واآل

فعاليات البرامج واألنشطة المتعلقة بمدينته، وفوق هذا نجد المشرع الجزائري قد عمد إلى تشجيع ال

هتمام بالمدينة من خالل تخصيص يوم من آل سنة للمدينة تقام فيه أنشطة المحلية والوطنية إلى اإل

لى جانب تخصيص جائزة سنوية ألحسن وأجمل مدينة وفعاليات يدور موضوعها حول المدينة إ

  .في الجزائر وتدعى جائزة الجمهورية للمدينة

 

 
  .2006القانون التوجيهي للمدينة، الوزارة المنتدبة المكلفة بالمدينة، ـ 1
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  :   عند لجان األحياء بعلي منجليالعالقات ـ د

 شكل العالقة التيي يتضح من خالل القانون األساسي إلنشاء جمعية حي أو مرآز حضر  

 والمتعلق 04/12/1990المؤرخ في 31  /90 رقم )1( المشرع الجزائري من خالل القانوناحدده

بالجمعيات والذي يلزم األفراد المؤسسين ألي جمعية إعالم مديرية التنظيم والشؤون العامة للوالية 

جمعية سم الوتحتوي على إب من مقر الوالية بحكم أن الجمعية والئية وعن طريق وثيقة تسح

، وقائمة بأسماء المؤسسين وآذا قائمة بأعضاء المكتب المسير، حيث جتماعيوتصنيفها ومقرها اإل

  .معية من هيأة مداولة وهيأة مديرة من القانون األساسي على أنه تتشكل الج4نصت المادة 

  :أـ هيأة المداولة

  :ا، ومدتها سنة، وهي مكلفة بـما يلي وتتكون من الجمعية العامة التي تضم جميع أعضائه

  . النظر في برنامج النشاطات*

  .النظر في التسيير المالي*

  . النظر في الوضعية المعنوية للجمعية*

  . النظر في تبني النظام الداخلي للجمعية ومختلف التعديالت*

  .نتخاب الهيأة المديرة وتجديدها إ*

على األقل مرة في السنة وتجتمع في الدورات آما تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية 

ستدعاء الجمعية من قبل رئيسها وال تصح  إمستثنائية بناء على طلب أغلبية المكتب، ويتاإل

رات بأغلبية أعضائها الحاضرين جتماع، فتتخذ القراتها إال بحضور أغلبية أعضائها اإلمداوال

  .جتماعاإل

  :ب ـ الهيأة المديرة

أعضائها منتخبين أو معينين من قبل الجمعية العامة ولمدة سنة هي مكتب الجمعية، 

  .  باألغلبية البسيطة

 األول للرئيس، النائب الثاني بتسير الجمعية من قبل مكتب يتكون من الرئيس، النائ  

  .للرئيس، األمين العام، األمين العام المساعد، أمين المال، أمين المال المساعد، المساعدون

  

  
 .، مديرية التنظيم والشؤون العامة لوالية قسنطينةيالقانون األساسي ، إلنشاء جمعية حي أو مرآز ريفـ مشروع 1
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  :ويكلف المكتب المسير بما يلي

  . العامةوالنظام الداخلي وآذا تنفيذ قرارات الجمعية العمل على تطبيق إجراءات القانون األساسي *

  .ع السلطات المحلية المنتخبة واإلدارية تمثيل الجمعية في عالقاتها مع الغير، وم*

  . تسيير أمالك الجمعية، وتحديد مهام آل نائب*

  . التعديالت على القانون األساسي والنظام الداخليح وضع مشروع النظام الداخلي، واقترا*

  . تحديد مبلغ مصاريف التسيير المباشر*

  . ومقر إقامة الجمعية اقتراح على هيأة المداولة آل اإلجراءات لتحسين التنظيم*

  . التحقق و إعالن حاالت العزل بسبب مخالفة خطيرة لكل عضو من الجمعية*

 قبول الهبات والوصايا الوطنية المصحوبة بالشروط واألعباء بعد مراجعة مدى مطابقتها مع *

  .أهداف توآل الجمعية

  . قبول الهبات والوصايا األجنبية بعد موافقة وزارة الداخلية*

  .ستشارية ومساعدةث في إنشاء هيئات إ الب*

  . المصادقة على الحصول على العقارات*

  .شتراك السنويمتعلقة باإلنخراط وتحديد قيمة اإل البث في الطعون ال*

على أن يجتمع المكتب على األقل مرة في الشهر بطلب من الرئيس ويستطيع أن يجتمع   

 بأغلبية أعضائه وفي حالة تساوي األصوات أيضا بطلب من النائبين، ويتخذ المكتب القرارات

  .يرجح صوت الرئيس

  

ة األم                     نوفي األخير فإ     ذا الفصل هو أن مشاآل المدين ستنتجه من ه  الشيء الذي يمكن أن ن

اق                         ى إختن زات، إل دة، من نقص المرافق والتجهي ى التجمعات الحضرية الجدي قسنطينة قد نقلت إل

ى              حرآة المرور، إلى مشاآل العنف والجر      ان إل يمة، وآل ما قمنا به هو نقل هذه اإلختناقات من مك

 .أخر فحسب
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  الهيكل التنظيمي للجان األحياء

  

  

  السكان

 

  

  الجمعية العامة اإلنتخابية

 

  

  )لجنة الحي( رئيس الجمعية

 

  

                                                  

  نائب أمين المال       الكاتب العام       نائب الكاتب العامنائب رئيس الجمعية       أمين المال       
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  الفصل السادس
  

  البحث الميداني
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  البحث الميداني: سادسالفصل ال

  

  

  : تمهيد 

   I  علي منجلي07 ـ الوحدة الجواریة .  

 IIـ اإلجراءات المنهجية.  

IIIـ البيانات عرضها وتحليلها .  

  .خاتمة
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، في التجمعات الحضریة الجدیدةحياء من خالل تناولنا للتراث النظري المتعلق بلجان األ

جاء هذا الفصل و الذي نحاول من خالله تسليط الضوء على لجان األحياء الموجودة بالوحدة 

جمعية االزدهار، جمعية الوفاق، جمعية األمل، جمعية الوئام، :  علي منجلي ممثلة في07الجواریة 

تكشاف واقع عالقاتها و أنماط تفاعلها س جمعية المستقبل، و هذا من خالل إجمعية فسحة األمل،

  .فيما بينها و آذا وظائفها و تجلياتها

المنهج، العينة واألدوات و المتمثلة  ثم 07تعریف بالوحدة الجواریة و جاء هذا الفصل یظم   

في المقابلة المقننة، المالحظة، اإلستبيان، ثم تفریغ البيانات و عرضها تحليلها و هذا من خالل 

  .عبر عن العالقات القائمة بين هاته اللجان و آذا أنماط تفاعلها و تجليات وظائفهابيانات ت

I علي منجلي07 ــ الوحدة الجواریة :  

 ،101:، إلى الجهة الشمالية الشرقية لمحور الطریق الوالئي رقم)1(تقع في وسط المدینة  

 من جهة 09 و 01:م عن وحدتي الجوار رقابحيث یحدها هذا األخير من جهة الشرق، ویفصله

، ومن جهة الجنوب حدود 08 و06 و05: من الجهة الغربية وحدات الجوار رقماالشرق، وتحده

منطقة النشاطات التابعة لها بحيث نجد في مقابلها من الجهة األخرى حي بلخوان، وتحدها من جهة 

ئة من المساحة اإلجمالية  بالم5.2 هكتارأي بنسبة 78 تقدر بـ )2(مساحتها، 13:الشمال وحدة الجوار رقم

  :)3( بها عدة أنماط من السكنات تمثلت فيما یليتللتجمعات الحضریة الجدیدة علي منجلي، برمج

جتماعية والتي یشرف على تسييرها دیوان الترقية والتسيير العقاري لعلي منجلي  السكنات اإل*

  .ع بعد لم توزf1 من نوع 422 ومن بينها f3 وf2 وهي من نوع 2826وعددها 

  .  مسكن992 السكنات الترقویة والتابعة لمؤسسة عدل والمقدر عددها بـ *

  والتي هي في طور434 السكنات المنجزة على القطع األرضية الخاصة والمقدر عددها بـ *

 اإلداري ومستشفى بن شریف يباإلضافة إلى منطقة النشاطات، الحاإلنجاز ولم تسكن بعد، 

          آان باألساس بالنظر إلى آونها  07، على أن إختيارنا للوحدة الجواریة ضاتوالقاعة المتعددة الریا

 مكتملة اإلنجاز ومسكونة باإلضافة إلى إحتوائها على مجمع الحي اإلداري ومن ثم قربها من

 .المرافق اإلداریة الموجودة به، وهو ما سهل لنا اإلتصال بالجميع

  
1-URBACO plan d'occupation des sols, premier tranche, rapport d'orientation, juin 1994 p 58  
2- Direction De L'urbanisme Et De La Construction, Fiche technique, nouvelle ville, 2006.         

  .  2007-10 -15 ــ خلية المعلوماتية، دیوان الترقية والتسيير العقاري، وحدة علي منجلي3
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  07خریطة الوحدة الجواریة 
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IIاإلجراءات المنهجية ــ :  

غالبا ما تتحدد اإلجراءات المنهجية ألي عمل علمي وفقا لنوع و طبيعة المشكلة المراد   

دراستها، و التي تفرض علينا إتباع أساليب دون أخرى و االستعانة بأدوات علمية تتناسب و 

لمنهجي، لذلك فإن دراسة موضوع لجان األحياء في التجمعات الحضریة اإلطار الفكري و ا

 نموذجا تقوم على أساس الدراسة الوصفية 07الجدیدة، جمعيات علي منجلي الوحدة الجواریة 

التحليلية التي تضع الموضوع في إطار تفاعله مع الظروف االجتماعية و الثقافية و االقتصادیة و 

 هذا المدخل الوصفي التحليلي مدخال مناسبا إذ یهتم بالبحث و التحليل في السياسية، و بالتالي یعد

طبيعة العالقات و آذا أنماط التفاعل بين لجان األحياء و ذلك بتشخيصها و إقامة الترابطات فيما 

بينها من خالل تحليل المعطيات الجاهزة و آذا المحصل عليها من الميدان و هذا النوع من 

  .استخدام المنهج الوصفيالدراسات یتطلب 

  : ــ المنهج1

 األول في المنهج الوصفي بإعتبار لعلى منهجين متكاملين، یتمثهذه        لقد إعتمدنا في دراستنا

أن الدراسة إستطالعية إستكشافية وصفية تهدف إلى إستكشاف ووصف طبيعة العالقات القائمة 

 للمنهج جلي باإلضافة إلى إستخدامنا علي من الجدیدةتجمعات الحضریةبين الجمعيات في ال

 للمراحل التاریخية لنمو و تطور الجمعيات و النمو السكاني و التوسع  تتبعناالتاریخي من خالل

هدف هو معرفة طبيعة عالقاتها و أنشطتها وأنماط تفاعلها وهذا من خالل الالعمراني للمدینة، و

لمالحظة اليومية ألنشطتها و ذلك من أجل رؤسائها وآذا ممثلي الجهات الوصية باإلضافة إلى ا

  .تشخيص طبيعة العالقات التي تربطهم

  : ــ العينة2

لجان األحياء في التجمعات الحضریة الجدیدة تستند على : إن دراستنا هذه الموسومة بـ

معرفة عالقات لجان األحياء في هذه التجمعات السكنية إلى رؤساء هذه اللجان وآذا ممثلي الجهات 

صية إلى جانب ساآني هذه التجمعات الحضریة، ومن جهة أخرى ونظرا لصعوبة القيام الو

بالدراسة الميدانية على آافة مجتمع البحث بالنظر إلى المجال الزمني المحدود وآذا إلى اإلمكانات 

ع  من هذا المجتمةالمادیة المحدودة للباحث فإننا لجأنا إلى تحدید مجال البحث من خالل إختيار عين

على أساس أن العينة تهدف إلى بناء نماذج مصغرة من المجتمع الكلي بغية الوصول إلى نتائج 

قابلة للتعميم على المجتمع المستخرجة منه، وهي تسمح في حاالت آثيرة بالحصول على 
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المعلومات المطلوبة مع إقتصاد ملموس في الموارد البشریة، اإلقتصادیة وفي الوقت، ودون أن 

  . )1( إلى اإلبتعاد عن الواقع المراد معرفته یؤدي ذلك

  :ومن هذه المنطلقات قمنا باستخدام نوعين من العينات

  ):العمدیة( أـ العينة القصدیة

حيث تمحورت ) العمدیة( لقد إعتمدنا في دراستنا هذه في جزئها األول على العينة القصدیة  

 ثودة تحقق الغرض من الدراسة، حيدراسة هذه الفئة حول حاالت محددة عمدیا و بطریقة مقص

أختيرت العناصر القيادیة ألنهم األقدر على تصور و بلورة طبيعة هذه العالقات التي تربطهم 

 ذلك بحكم معایشتهم لواقع هذه الجمعيات و آذا مساهمتهم في وبغيرهم من الجمعيات األخرى، 

ساهمتهم في تأسيس هذه الجمعيات، خلق و توجيه هذه العالقات و باإلضافة إلى أقدميتهم و مدى م

 لكون رؤساء الجمعيات وآذا ممثلي الجهات الوصية یمثلون فئة صغيرة في مجتمع الدراسة اوآذ

وتمثلت هذه العينة بالنسبة ) المقابلة ( الشيء الذي جعلنا نطبق عليهم آلهم أداة جمع البيانات 

  :لرؤساء الجمعيات في

  . رئيس جمعية الوفاق*

  .ية األمل رئيس جمع*

  . رئيس جمعية فسحة األمل*

  . جمعية اإلخالصس رئي*

  . جمعية الوئامس رئي*

  . جمعية المستقبلس رئي*

  :يوبالنسبة لممثلي الجهات الوصية ف  

  . مندوب القطاع الحضري*

  .1عضو لجنة الشؤون اإلجتماعية * 

  . 2عضو لجنة الشؤون اإلجتماعية *

  .ظيم والشؤون العامة للوالیة رئيس مكتب الجمعيات بمدیریة التن*

  . مجوبين دار الشباب عز الدیر مدی*

  
  . 142، ص1999 جامعة منتوري قسنطينة، ت ـ فضيل دليو في فضيل دليو وآخرون، أسس المنهجية في العلوم االجتماعية، منشورا1
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  .   مدیر القاعة المتعددة الریاضات*

  :ب ـ العينة العشوائية المنتظمة

سة الفئة الثانية فقد تمحورت حول دراسة حاالت محددة بطریقة عشوائية منتظمة      أما درا

 إعتبار أن تواجدهم ىللحصول على معطيات عامة حول طبيعة العالقات بين هذه الجمعيات، عل

في الميدان یمكنهم من اإلطالع على بعض المعطيات و الخفایا التي یمكن أن ال یطلع عليها رؤساء 

 من %   3,5لي الجهات الوصية بحكم إنشغالهم المستمر، هذا و قد أخدنا نسبةالجمعيات وممث

  :مجموع ساآني هذه التجمعات الحضریة وآانت على الشكل التالي

  .مجمعات سكنية) 5( والتي تحتوي على خمسة 07حيث أن مجال بحثنا هو الوحدة الجواریة 

  . مسكن إجتماعي432ساآن هو  مدخل عمارة وعدد الم33 ویضم 01 المجمع السكني رقم *

  . مسكن إجتماعي352 مدخل عمارة وعدد المساآن هو 25 ویضم 02 المجمع السكني رقم *

  . مسكن إجتماعي614 مدخل عمارة وعدد المساآن هو 46 ویضم 03 المجمع السكني رقم *

  . مسكن إجتماعي614 مدخل عمارة وعدد المساآن هو 53 ویضم 04 المجمع السكني رقم *

  . مسكن إجتماعي392 مدخل عمارة وعدد المساآن هو 35 ویضم 05المجمع السكني رقم  *

  . مسكن تساهمي524 مداخل عمارات بها 18 عدد 05وباإلضافة إلى ذلك یوجد بالمجمع السكني 

   

           .)1(                    المجمعات السكنية وعدد السكنات بها وأنواعها                      03جدول رقم
دة  الوح

 الجواریة

ع  المجم

  السكني

 F1 F2 F3 F4 F5 عدد السكنات

01 540 108 216 216 0  0  

02 390 38 205 147 0  0  

03 698 84 343 271 0  0  

04 760 146 386 228 0  0  

05 438 46 156 236 0  0  

07 

  0  0 1098 1306 422 2826  المجموع

  

  
  .15/10/2007:  وحدة علي منجلي في ، خلية المعلوماتير العقاري ـ دیوان الترقية و التسي1
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ونها لم توزع  في حساب العدد اإلجمالي للمساآن آf1حيث أننا لم ندخل المساآن من نوع 

وباإلضافة إلى ذلك فإننا وجدنا آل عمارة لها أآثر من مدخل ومن ثم عمدنا ومن ثم لم تسكن بعد، 

  . مستقلةحساب عدد مداخل آل عمارة بصفة

 والعدد اإلجمالي للمساآن 192وعلى هذا آان العدد اإلجمالي لمداخل العمارات هو 

  . مسكن إجتماعي2404المسكونة بها هو

  . مسكن تساهمي من جهة ثانية524 مدخل عمارة وعدد 18 وعدد 

 مدخل وعدد المساآن بها هو 210وعلى هذا آان العدد اإلجمالي لمداخل العمارات هو

  .ن بالنسبة للنوعين اإلجتماعي والتساهمي معا مسك2928

 مسكن 2928 من مجموع % 3,5ومن ثم تم  تحدید حجم العينة من خالل أخذ نسبة 

 مسكن، ومن ثم 102 وبالتقریب 102,48  =  100 )  / 3,5 * 2928( وبالتالي یصبح لدینا 

  . مفردة102

 آان لزاما علينا تحدید المسافة ثم ولمعرفة وتحدید مواقع هذه المفردات من عينة الدراسة

، والذي تحصلنا عليه 29الفاصلة بين وحدات مجتمع البحث، وهو ما یسمى بالمدى والذي یمثل 

  :من خالل الطریقة التالية

  .29 أي بالتقریب 28.70= 102/ 2928

أمكن ) 29إلى 1( أرقام مرقمة من  عن طریق عملية القرعة بين عدة03وبعد أخذنا للرقم 

  .ةل على باقي األرقام التي تشكل حجم العينة، والتي تم إیجادها من خالل الجداول الالحقالحصو

ثم عمدنا إلى الرجوع إلى إطار العينة السابقة ومقابلة هذه األرقام بأرقام المساآن حسب 

تسلسلها، ومن ثم أمكن التعرف على الوحدات التي تشكل مفردات العينة والتي تعني أصحاب هذه 

  .آن آما سبق اإلشارة إليه، والذین عملنا على مقابلتهم لمأل اإلستمارةالمسا

  ولتحدید مجتمع البحث بالنسبة للسكان عينة الدراسة آان من الضروري المرور بالمراحل 

   :التالية

 :ـ تصميم جدول شامل لكل مجمع سكني على النحو الموالي1

  . المجمعات السكنية المتبقيةـ وبنفس الطریقة تم تصميم جداول لباقي         2

  . ـ قمنا بالسحب لكل مجمع سكني على حدى لتجنب التغيير في أرقام السكنات3  
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 الوحدة 1المجمع السكني ب نموذج إلختيارجزء من عينة الدراسة                       04 رقمجدول

 .)1(07الجواریة 

المجمع 
  السكني

عدد 
عدد مداخل   عدد العمارات  المساآن

  ل عمارةآ

عدد 
المساآن في 
  آل مدخل

أرقام 
المساآن 
  المعاینة

A1  1 3 18 ـ 
A 

A2  1932 36 ـ 

B1  37 51 ـ /  

B2  52 61 68 ـ 

B3  69 85 ـ /  
B  

B4  86 90 100ـ 

C1  101119 120 ـ  
C  

C2  121140 ـ /  

D1  141 148 160 ـ 
D  

D2  161 177 184 ـ  

E1  185 198 ـ /  

E2  199 206 210 ـ 

E3  211 222 ـ /  
E  

E4  223 235 240 ـ 

F1  241 257 ـ /  

F2  258 264 274 ـ F  

F3  275 290 ـ /  

G1  291 293 305 ـ 

G2  306 320 ـ /  

G  

G3  321 322 338 ـ 

H1  339 348 ـ /  
H  

H2  349 351 358 ـ 

I1  359 373 ـ /  
I  

I2  374 380 388 ـ 

J1  389 405 ـ /  

J2  406 409 423 ـ 

1  540  11  

J  

J3  424 438 440 ـ 
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K1  441 460 ـ /  

K2  461 467 475 ـ 

K3  476 490 ـ /  

K4  491 496 505 ـ 

K5  506 520 ـ /  

K  

K6  521 525 540 ـ 

  

  : ـ  األدوات3

ما أن الغرض من دراستنا هو الكشف عن طبيعة العالقات و أنماط التفاعل بين جمعيات ب   

  :لجان األحياء فإن طبيعة الموضوع و أهدافه فرضت علينا استخدام األدوات التالية

  : ـ المالحظة31.

 و لقد تم )2( » عبارة عن معاینة مباشرة ألشكال السلوك الذي ندرسه «: و المالحظة هي  

مها ألنها آانت أمرا ضروریا، حيث أن طبيعة الموضوع تطلب منا استخدام هذه التقنية إذا ستخداإ

 مالحظة 07ستكشافية بالوحدة الجواریة  إلى الميدان و إجراء الدراسة اإلسمحت لنا عند النزول

نتخابات المجلس الوالئي و ترشح أعضاء جمعيات أخرى  إثنين من رؤساء هذه اللجان إلى إترشح

  المجالس البلدیة خاصة ببلدیة الخروب خاصة بالنسبة لحزب جبهة التحریر الوطني، إلى جانبفي 

جتماعي الخيري من خالل توزیع قفة رمضان و الدخول ترآيز هذه الجمعيات على الدور اإل

هذا و تجدر اإلشارة اجين و آذا األدوات المدرسية، المدرسي من خالل توزیع األلبسة على المحت

نا استخدمنا المالحظة بنوعيها، المالحظة بالمشارآة من خالل حضورنا للقاء تقييمي خاص إلى أن

 و آذا عملية توزیع وصوالت الرحالت لممثلي 2006بالمخطط األزرق لبلدیة الخروب لسنة 

األحياء السكنية والحظنا ردات الفعل سواء أثناء اللقاء التقييمي أو أثناء معرفة حصة آل حي من 

ت و ظهور االستياء و عدم الرضا و ذلك من خالل المالحظة بغير المشارآة في العملية الرحال

الثانية، فباإلضافة إلى مالحظة األدوار التي یؤدونها، الحظنا أیضا صالتهم و تفاعالتهم مع 

بعضهم و مع الجهات الوصية، آما قمت بتسجيل المالحظات الخاصة بالهيئة الخارجية و مالمح 

مما یساعدنا هذا على تحليل اإلجابات المعطاة و لفعل و االنفعاالت أثناء الحدیث، دود االوجه و ر

  .إعطائها معناها و بعدها الحقيقي
  15/10/2007:  وحدة علي منجلي في ، خلية المعلومات ـ دیوان الترقية و التسيير العقاري1
  .261ص 1985امعية، مصر، جتماعي، دار المعرفة الجعبد الباسط عبد المعطي، البحث اإلـ 2 
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  :أ ـ دليل المالحظة

و آذا نوعية  حيث عمدت إلى مالحظة سلوك القائمين بالعمل وآذا صالتهم وتفاعالتهم 

 : من خالل اعتمادي أثناء المالحظة والتسجيل على الجدول التالياوهذالحضور لهذه األنشطة، 

  

  المالحظة
متى تمت 

  ؟المالحظة

أین أجریت 

  ؟المالحظة

 تمت آيف

  ؟المالحظة
 ؟ماذا سنالحظ

ما الذي تمت 

  ؟مالحظته

            

  

  :المالحظةتطبيق ب ـ ظروف 

عملية المالحظة تمت على مراحل و في فترات متتالية حيت ارتبطت أوال باختيار موضوع 

البحت من خالل مالحظاتي للمالسنات والمناوشات الكالمية بين الجمعيات عموما و لجان األحياء 

 الخصوص عند مدخل الحي اإلداري علي منجلي یتبادر إلى فهمنا ماهية دورها و على درجة

عالقاتها ثم ارتبطت المالحظة بعد دلك باألنشطة التي تقوم بها الجمعيات من جهة والجهات 

 وطول فترة الدراسة الميدانية و التي امتدت تالوصية من جهة ثانية وفي مناسبات معينة، وحي

وحيث آنت أتابع اللقاءات مع ) 2008و2007(و) 2007و2006(الدراسيتين على مدار السنتين 

 وآدا المخطط األزرق 2007الجهات الوصية و آذا أنشطة الجمعيات فيما یتعلق بقفة رمضان 

 وبخاصة لقاء ممثلي الجمعيات ولجان األحياء برئيس 2007لبلدیة الخروب جویلية و أوت 

خروب والدي تطرق فيه إلى برنامج الرحالت و مسؤولية مصلحة الشؤون االجتماعية لبلدیة ال

 الجمعيات أو من مقترحيهم وآذا مهام و صالحيات يالمؤطرین والدین هم في نفس الوقت ممثل

ممثلي لجان األحياء في الرقابة والمالحظات التي یمكن یبدوها بصفتهم مالحظين أثناء هذه 

 لجان األحياء في توزیع وصوالت الرحلة إلى الرحالت باإلضافة بعد ذلك إلى مسؤولية ممثلي

المحتاجين من أبناء الحي و لوحظ في هذا اإلطار تذمر و عدم رضا البعض بحصة الحي من هذه 

  .  و التي أجاب عنها ممثل البلدیة بأنها قسمت مع مراعاة عدد سكان الحيتالو صوال

بداها بعض رؤساء و نفس الحال تكرر عند توزیع قفة رمضان و المالحظات التي أ

الجمعيات منتقدین الطریقة التي اعتمدت عليها البلدیة فهم یقولون أنهم یدعون تقریب من خالل 

هم في مواجهة إشراك هذه اللجان مع أنهم یریدون االستحواذ على عملية التوزیع هذه و یترآون
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لالنتخابات المحلية و إلى جانب هذا قمت بجولة لتفقد الالفتات الحزبية الغاضبين من السكان، 

البلدیة و الوالئية و لكم آانت دهشتي و أنا أرى عدد من رؤساء هذه اللجان في هذه القوائم و في 

المراتب األولى خاصة فيما تعلق باالنتخابات المحلية البلدیة لبلدیة الخروب ممثلين لحزب جبهة 

جلس الشعبي الوالئي في قائمة التحریر الوطني، آما لفت انتباهي مدیر دار الشباب لعضویة الم

FNAالجبهة الوطنية الجزائریة .  

  :  ـ المقابلة32.

 إبراز الجوانب التي یمكن أن تفيد فيها آل أداة من األدوات المختارة «: و حيث أنه ینبغي  

 یعرفها انجليش وأخر هي عبارة ا أن المقابلة آمث، بحي)1( »مثلها مثل المنهج أو المناهج المختارة 

 استثارة أنواع معينة من المعلومات، امحادثة موجهة یقوم بها فرد أو عدة أفراد آخرین، وهدفهعن 

  .)2(الستخدامها في بحث علمي، واالستعانة بها على التوجيه والتشخيص والعالج 

باإلضافة  ، 7حيث عمد الباحث إلى مقابلة آل من رؤساء الجمعيات الستة بالوحدة الجواریة    

  .الستةلباحث إلى مقابلة ممثلي الجهات الوصية إلى ذلك عمد ا

  :أ ـ دليل المقابلة

  :بحيث تشكل دليل المقابلة الخاص بالجهات الوصية على النحو التالي

   ).4إلى 1( ــ المحور الشخصي متضمن في األسئلة 1

   ).7إلى 5( ــ محور دور لجنة الحي متضمن في األسئلة 2

  ).11إلى8( الحي متضمن في األسئلة  ــ محور عالقة لجنة الحي بسكان3

   ).15إلى 12( ــ محور عالقة لجنة الحي باإلدارة متضمن في األسئلة 4

   ).17و16( ــ محور عالقة لجنة الحي باألحزاب متضمن في األسئلة 5

   ).19و18( ــ محور عالقة لجنة الحي بلجان األحياء األخرى متضمن في األسئلة 6

 المحاور مع سدليل المقابلة الخاص برؤساء لجان األحياء بنفوعلى نفس المنوال تشكل 

  . تغيير في توجيه األسئلة

  

  

  
  . 53ص  ،1999،  قسنطينةـ علي غربي في فضيل دليو و آخرون، أسس المنهجية في العلوم االجتماعية، منشورات جامعة منتوري1
  .200 ص، 2004حضري، مطبوعات جامعة منتو ري،  علم االجتماع الي وتقنيات البحث فةـ عبد العزیز بودن، منهجي2
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  : المقابلة تطبيقب ـ ظروف

ستفسرنا على ه مع رئيس جمعية األمل، حيث أنه إختبارنا لدليل المقابلة و إبعد تحضر  

توجهنا إلى معنى و مدلول بعض األلفاظ التي جاءت ضمن دليل المقابلة و بعد إعادة تبسيطها و 

نا المشكلة األولى في التعرف على هویة هؤالء الرؤساء و أماآن جهترؤساء هذه الجمعيات وأ

تواجدهم فبدایتنا آانت بمحاولة التعرف على عناوینهم و أین تقع ثم األماآن التي یرتادونها خاصة 

نشغالهم أعطونا موعدا في المساء و لى تحدید موعد مع هؤالء و نظرا إلالمقاهي، ثم بعد ذلك عمدنا إ

  ت إقترحنا موعد یوم الجمعة فكان الموعد مساءا، حيث الحظنا في بدایة األمر التخوف نظرا لضيق الوق

  الظاهر من هویتنا وطبيعة عملنا ثم لوحظ بعد ذلك التخوف و التهرب من بعض األسئلة و خاصة 

  .ارةندفاعهم في الكالم منذ الحدیث عن الميزانية و عالقتهم مع اإلدلسياسية منها و الحظنا تفاعلهم وإا

أما فيما یخص مقابلة الجهات الوصية فبعد تحضيرنا لدليل المقابلة الخاص بهذه الفئة عمدنا   

خير وفيما  حيث أشار لنا هذا األ لجنة الشؤون اإلجتماعية إلختبار الدليليإلى التقرب من عضو ف

نه ليس هناك رئيس قطاع حضري وإنما یوجد مندوب قطاع حضري یتعلق بصفة المبحوثين أ

ن آنا نقصد في صلحة الشؤون اإلجتماعية آإداري وإونفس الوقت أشار لنا إلى الفرق بين رئيس م

بحثنا التوجه إلى اإلداریين أم إلى المنتخبين وبين لنا آذلك أن األخر یسمى رئيس لجنة الشؤون 

 من حيث ظروفها فكانت آسابقتها من حيث ضبط المواعيد خاصة مع مندوب ااالجتماعية، أم

 ذلك قطاع الحضري حيث أنه ال یحضر إلى مكتبه إال نادرا بحكم انشغاله آما قيل لنا على أنه بعدال

ستقبلنا بترحاب و أجاب عن تساؤالتنا بذآاء و من منطق المسؤول الذي یحترم الكل و یقدر إ

جهودهم، أما عضو لجنة الشؤون االجتماعية فأجاب بارتياح مع مالحظة أنه یتكلم في بعض 

يان بنرفزة خاصة عندما یتطرق للضغوط التي تمارس عليه من قبل هاته الجمعيات خاصة في األح

مناسبة قفة رمضان و شكاوى السكان إليه المتكررة و المتواصلة و عدم تمكنه من مغادرة مكتبه 

بسبب العدد الكبير من المحتاجين والمتذمرین حيث تطلب المر استدعاء الشرطة آم من مرة 

عن المدخل، و ذآر لنا أنه حتى رئيس جمعية معينة تعرض للضرب بسبب عدم إدراج إلبعادهم 

  .أحد المشتكين في القائمة

أما ما یتعلق بالفرد الثالث مدیر دار الشباب عز الدین مجوبي فإنه استقبلنا بترحاب بعدما   

ان األحياء طلب وحده لنا موعد لذلك حيث آلمنا عن الجمعيات بصفة عامة، حيث أن عالقته بلج

محدودة جدا إال في مناسبات محددة آذلك إرتبطت بإقامة لقاءات للتشاور و التنسيق مع الجهات 

  .            لوصية بحيث وفر لهم فضاء هذه اللقاءات
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  : ـ االستبيان33.

تعد االستمارة أداة أساسية من أدوات جمع البيانات یتطلبها البحث الميداني، و هي الوسيلة    

ية التي تساعد الباحث على جمع الحقائق و المعلومات من المبحوثين و تفرض عليهم التقيد العمل

بموضوع البحث، و عدم الخروج عن أطره العریضة و مضامينه و مساراته، و لقد قمنا بتحدید 

أسئلة االستمارة تبعا لتساؤالت البحث و بحيث تتماشى و أهداف الدراسة و تتالءم و طبيعة 

و على هذا األساس ) يات األحياء طبيعة العالقة و أنماط التفاعل لجمع(  المبحوثين الموضوع و

لتي تحدید نوع المعلومات ا: تبع الباحث عدة إجراءات قبل صياغته الستمارة البحث و هي آالتاليإ

 و االستجابات المصاغة و تسلسلها، إختبار تحدید شكل األسئلةیرغب الباحث في الحصول عليها، 

   )1(. ستمارة و إعدادها في صورتها النهائيةطبيقها على المبحوثين، تنسيق اإلستمارة قبل تعميم تاإل

ففي ضوء السؤال المحوري للدراسة و أهدافها، فقد احتوت االستمارة على عدة أسئلة 

 قد قام الباحث على إثرها بتجریبها على عينة و هذه األحياء، يمتضمنة في محاور موجهة لقاطن

رة تتكون من خمسة أفراد و هذا لقياس درجة وضوح األسئلة، حيث تبين له أن األسئلة في صغي

معظمها لم تكن واضحة وهذا ما أشارة إليه األستاذة المشرفة آذلك بحيث تم تغيير األلفاظ وخاصة 

  .لفظة لجنة حيكم إلى لجنة الحي وفيما یلي محاور دليل االستبيان

  : االستبيانلأ ـ محاور دلي

 احتوى االستبيان على عدة أسئلة دعلى ضوء السؤال المحوري للدراسة وأهدافها، فق

 یلي ا بمجمعاتها السكنية الخمسة، وفيم07متضمنة في ستة محاور موجهة لسكان الوحدة الجواریة 

  :هذه المحاور

   ).3إلى 1(ــ المحور الشخصي متضمن في األسئلة 1 

   ).6إلى 4(ألسئلة ــ محور دور لجنة الحي متضمن في ا2 

   ).14إلى 7(ــ محور عالقة لجنة الحي بسكان الحي متضمن في األسئلة 3 

   ).16و 15 (ــ محور عالقة لجنة الحي باإلدارة متضمن في األسئلة 4 

  ).17(ــ محور عالقة لجنة الحي باألحزاب السياسية متضمن في السؤال 5 

     ).21إلى 18(خرى متضمن في األسئلة ــ محور عالقة لجنة الحي بلجان األحياء األ6 

  
  .518 ص، 1974 ـ عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث االجتماعي، مكتبة وهبة، مصر، 1
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  : االستبيانتطبيق ب ـ ظروف 

و بمراعاة عينة الدراسة و حيث أنه و بعد تحضيرنا لدليل االستبيان الخاص بالسكان،  

ستمارات بالنسبة لعدد األحياء ك، و تقسيم عدد اإلإعداد جدول بذلختيارها و بعد طریقة إ

عتماد على خمسة أشخاص أصدقاء للباحث یقطنون ، تم اإل)ية المعنية بالدراسة الجمعيات السكن( 

ستبيان بحسب جدول السكنات المبنية، و ذلك بحكم األحياء و طلب منهم توزیع هذا اإلبهذه 

عرفتهم للسكان أو من جهة معرفتهم بأماآن تواجد معرفتهم للحي الذي یسكنونه سواء من خالل م

ستفسروا من خالل أصدقائهم و معارفهم ضمن الحي السكني على أنهم آذلك إأرقام هذه السكنات 

يان ثم بعد ستب بهم و تعریفهم بالغرض من هذا اإلتصال یقطن بهذه السكنات ليسهل لهم اإلعن من

عند توجهنا لهذه المساآن المعنية بهذه الدراسة ستمارات، و مع ذلك وذلك إعادة جمع هذه اإل

نسوة وطرقنا للباب آانت مواجهتنا بأن رب األسرة غائب و ال یمكنهم إجابتنا على أن بعض ال

نشغالهم مرة و هن في األخير رفضن اإلجابة بحجة إستفسار مع أنتماشين معنا في الحدیث و اإل

ال یفهمن قصدنا و حاجتنا و ال یعرفن هذه عدم معرفتهم للكتابة مرة أخرى أو بحجة أنهن 

الجمعيات و البعض ال یعرفن أفرادها أو حتى أنها موجودة مع أن بعض النسوة الكبيرات في السن 

طلبن مألها و إعطائها إیاهم لإلمضاء عليها فيما لقينا الرجال بعدم المباالة وبالشكوى من هذه 

رونها إال في المناسبات، ومن المهم آذلك هنا اإلشارة أنهم ال یالجمعيات و أنها تخدم مصالحها، و 

 إستمارات لم ترجع للباحث برغم إلحاحه في آل مرة یتصل بالمساآن المعنية، 03إلى أن هناك 

وآان التحجج مرة بعدم مألها، ومرة بعدم وجود الزوج، ومرة أخرى بالتهرب وعدم فتح الباب، 

األطفال، ولم نستطع تعویضها ألن هذه المساآن مختارة والراجح عندنا أنها مزقت أو ترآت للعب 

  .بطریقة عشوائية منتظمة

II-عرض وتحليل وتفسير البيانات   

  : ـ مالمح الخصائص االجتماعية للمستجوبين1

 أن نشاطهم كمن المهم تبيان مالمح الخصائص االجتماعية ألعضاء لجان األحياء، ذل  

ویتم أساسا خارج أوقات العمل الرسمية، أو من قبل  هادف للربح رطوعي وغير مأجور وهو غي

المتقاعدین ویتم ذلك على حساب صحتهم وجهدهم وأموالهم وأوقاتهم وهو یختلف عن العمل 

اإلداري الرسمي وإن آان یساعد الرسميين على المستوى المحلي في القيام بأمور المواطنيين على 

  . لوصل بين المواطن واإلدارة على المستوى المحليأآمل وجه، بإعتبارأن لجان األحياء هم حلقة ا
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ثم هناك هؤالء األفراد من الجهات الوصية والذین هم في حاجة ماسة إلى دعم هذه اللجان   

للقيام بمهامهم على أحسن صورة وأآمل وجه، ثم هناك من جهة أخري السكان من أفراد الحي في 

اعية واالقتصادیة المتدنية والتي ال تسمح لهم هذه التجمعات الحضریة الجدیدة وظروفهم االجتم

  . بتدبير أمورهم الشخصية والداخلية فما بالك بتدبير البيئة الخارجية

 األولویة التي یعطونها ا ومهامها، وآذ األحياءلجانثم فمن نظرة المستجوبين لمفهوم ومن 

س والمستوى آالعمر والجنقتصادیة والثقافية نشاطها ومن خالل آذلك مالمحهم اإلجتماعية واإلل

جتماعية للمستجوبين والتي یمكن إلى حد ما معرفة الخصائص اإلجتماعية، التعليمي والمكانة اإل

  .من شأنها إعطاء صورة عن ما یمكن القيام به في هذا الشأن

  :ـ خاصية السن للمستجوبين11

ضاء ذلك أنه یلعب عامل السن دورا مهما في تحدید مالمح الخصائص االجتماعية لألع  

 من خالل قيامه بدوره ءیبين مدى رشد المستجوب ووعيه وتقدیره للمسؤولية وتحمله إیاها، سوا

  .  في األسرة وقيامه بشؤونها أو من خالل األنشطة التطوعية التي یقوم بها في الخارج

 أن أغلبيتهم  من رؤساء اللجانیتضح من خالل بيانات الجدول وبحسب إجابات المبحوثين  

 صغار السن تهاهتمابار السن ال تنسجم في العادة مع إهتمامات آ أن إفمن آبار السن، ومعرو

 على زحتياجات الضروریة واألساسية، والترآيحيث یميل آبار السن إلى تلبية اإلوالشباب خاصة، 

 جتماعية لألطفالان والدخول المدرسي، والتنشئة اإلقفة رمض: األنشطة الخدماتية الخيریة مثل

نه من يه، آذلك ونتيجة لكبر سن هؤالء فإوالنظافة وإحترام المحيط الخارجي والمحافظة عل

المتوقع أن تفيدهم سنهم هذا في الترآيز على األهم فالمهم، في حين یميل الشباب إلى الترفيه 

 وتمضية الوقت في الغالب، باإلضافة إلى الریاضات بمختلف أنواعها، وعلى هذا فليس مستبعدا أن

یلجأ الشباب إلى األنواع األخرى من الجمعيات وخاصة الریاضية والثقافية، على أنه ليس من 

المستبعد أن یثور بينهم صراع لألجيال، والجدول التالي یبين ذلك حيث یتضح وأن النسبة الغالبة 

یتين  وتليها نسبتين متساو% 67سنة و بنسبة ) 50 ـ 40(من رؤساء اللجان هي من فئة الكهول بين

  . بالنسبة لكليهما% 16سنة وبنسبة ) 40 ـ 30(لألآثر من خمسين سنة واألخرى من 

ستمارة المقابلة وأن ممثلي الجهات الوصية آلهم من ویظهر من المعلومات المستقاة من إ  

 40(بين سني 100 %   الكهول، أي فوق سن الرشد ممثال في األربعين سنة، وجاءت النسبة 

راجع في إعتقادنا لكونهم جامعيين أي آونهم أمضوا سن شبابهم في الدراسة سنة،  وهذا ) 50و
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والتحصيل من جهة ولكونهم آذلك تدرجوا في سلم المسؤوليات بالنسبة للموظفين، وآونهم تدرجوا 

  .في السلم الحزبي بالنسبة للمنتخبين المحليين، والجدول التالي یوضح ذلك

ي هذا المقام هي عدم إرجاع ثالث  یجب التنبيه إليها فأول مالحظةأما ما یتعلق بالسكان ف  

 وألسباب واهية في إعتقادنا ویرجع ذلك إلى أالمباالة وعدم اإلهتمام، آما أنه همستمارات من قبلإ

یالحظ وأن النسبتين متقاربتين وإن آانت نسبة الشباب أآبر من الكهول والتي تعود إلى أن النسبة 

ليما من األبناء، ذلك أن النسبة الكبيرة من السكان الذین یقطنون في هذه الكبيرة من اآلباء أقل تع

التجمعات الحضریة الجدیدة هاته هم من دون مستوى تعليمي، حتى أننا وجدنا في اإلستمارات من 

یصرح بأنه دون مستوى تعليمي ومع ذلك مأل االستمارة الموزعة عليه ونحن نعتقد بأنه أعطى 

  .ائه ليمألها بدال عنه من خالل اإلمالء عليهاالستمارة ألحد أبن

واألمر الثاني هو آوننا عندما قوبلنا بالرفض من قبل البعض من السكان وخاصة النساء   

بحجة عدم وجود الزوج أو بحجة أنهن ال یعرفن القراءة والكتابة، أو بحجة أنهن ال یعرفن هذه 

عها، حيث الحظنا أن أآبر نسبة للمستجوبين اللجان مطلقا ولم یسبق لهن أن رأینهن أو تعاملن م

 سنة والتي هي من أبناء األسر القاطنة في هذه التجمعات 30آانت من فئة السن األقل من 

 وهم الذین لهم نسبة ال بأس بها من التعليم ثم تليها فئة الكهول % 48الحضریة الجدیدة وبنسبة 

  . والجدول التالي یوضح ذلك% 7بتهم تمثل  وأما فئة آبار السن فكانت نس% 44وهي تمثل نسبة 

  .خاصية السن للمستجوبين                                                                    50:جدول رقم

 ـ 20(من  الفئات
  سنة) 30

 ـ 30(من
  سنة) 40

 ـ 40(من
  سنة) 50

أآثر 
من 

 سنة50

 المجموع

رؤساء   6 1 4 1  / التكرارات
لجان 
 100 16 67 16  / %النسبة   األحياء

ممثلي   6  / 6  /  / التكرارات
الجهات 
  100  / 100  /  / %النسبة   الوصية

    99  7  / 44 48 التكرارات
 48 %النسبة   السكان

 

44 /  7 99  
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  .خاصية فئات السن لدى السكان المستجوبين                                   01  : رقمرسم بياني

فئة أقل من 30 سنة

من 30 إلى 45 سنة

أآثر من 45 سنة

  
  

 القول أن الفئة العمریة السائدة في تشكيلة لجان األحياء في التجمعات الحضریة وعليه یمكن

الجدیدة بعلي منجلي هي من فئة الكهول وترتبط بطبيعة السكان المرحلين إلى هذه األحياء، وأن 

جههم إلى العمل عامل السن له دور آبير في تحدید مطالب وأهداف واحتياجات األفراد وتو

  .التطوعي في لجان األحياء

  :ـ خاصية الجنس للمستجوبين12

من المفيد لنا في دراستنا هذه تبيان خاصية الجنس بالنسبة للمستجوبين من الجهات الثالثة،   

وذلك لتبيان وجهات النظر عند آال الجنسين وألنه من المتوقع اختالف وجهات نظرهما بالنظر 

 الجزائري والذي یرشح المرأة لألعمال الداخلية والرجل لألعمال الخارجية، إلى ذهنيات المجتمع

 إلى تصور النساء عادة بأن عمل لجان األحياء هو عمل رجالي بحث وهو من اختصاصه، اوآذ

  .    أن للمرأة اختصاصها الخاص بهااآم

غم من بحكم آون أن المقابالت آانت موجهة بغض النظر عن جنس المستجوب، وعلى الر  

آون البعض من هذه المناصب تابعة للوظيف العمومي واألخرى آانت عن طریق االنتخاب إال أن 

العينة آلها جاءت من صنف الذآور، وربما هذا یعود في أساسه إلى طبيعة المجتمع الجزائري 

  .الذي هو مجتمع ذآوري باألساس

اللجان بغض النظر آذلك عن وبالرغم من أن مقابالتنا آذلك آانت موجهة إلى رؤساء هذه   

جنس المستجوب فإننا أیضا وجدنا آل العينة المستجوبة من الجنس الذآري ونحن نعتقد أن ذلك 

  ليندةا األستاذةراجع إلى آون المجتمع الجزائري مجتمع ذآوري وهو نفس األمر الذي ذهبت إليه
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 للعمل خارج البيت بينما  أین یتجه الرجالقسم علم اإلجتماع جامعة باجي مختار عنابة نصيب

یكون عمل المرأة داخل البيت، ومهما آانت ظروفها بعد ذلك فمن الصعوبة بمكان خروجها للعمل 

  .دالجمعوي إال في إطار محدو

ومن جهة أخرى فإنه وبالنظر لكون عينة الدراسة بالنسبة للسكان أختيرت بطریقة عشوائية   

لبعض من السكان ممن  رقم، ولكون ا13ى تقدر بـ منتظمة، وآانت المسافة بين آل وحدة وأخر

ختيار رفضوا اإلجابة منذ البدایة وآذا عدم إرجاع ثالث إستمارات ألسباب مختلقة، وقع عليهم اإل

ا وبعد تحليلنا لمضمون هذه ثم ولكوننا توجهنا باإلستمارة إلى من یواجهنا عند فتح الباب، إال أنن

ختصاص في هذه  المتعلمين وآأننا أمام توزیع لإلبل األبناءستمارات هو اإلجابة آانت من قاإل

 آذلك أن عمل لجان األحياء هو نشاط خارجي فقد تولى الغالبية من الذآور اإلجابة ماألسر، وبحك

  .والجدول التالي یوضح ذلك

  .ين   خاصية الجنس للمستجوب                                                      60:جدول رقم

    اإلناث  الذآور

 %النسبة   التكرارات %النسبة   التكرارات  الفئات

  /  /  100 6  رؤساء لجان األحياء

  /  / 100 6 ممثلي الجهات الوصية

 13 13 86 86  السكان

  

بالرجوع إلى بيانات الدراسة الميدانية تبين لنا أن مجموع رؤساء لجان األحياء هم من   

 أساس ذهنية الجزائري والذي ینظر إلى عمل لجان األحياء علىالرجال وهو ما یدعم خصوصية 

عتقاد عه فيها المرأة، وهو آذلك نفس اإلختصاصاته التي ال تنازأنه عمل رجالي بحث وهو من إ

السائد عند النساء المستجوبات من السكان عينة الدراسة ذلك أن أغلبيتهم ال یعرفون أو حتى ال 

  . رفون حتى أنها موجودةیسمعون بلجان األحياء وال یع

  :الحالة المدنية للمستجوبين ـ 3 1

جتماعية هم المعایير في تحدید الخصائص اإل الحالة المدنية من بين أةتعتبر خاصي  

ستقرار العضو المشارك ذلك أن هذا نشاط الجمعوي مرتبطا أساسا بمدى إللمستجوبين، ذلك أن ال

 جاء في الجانب النظري للدراسة ومن هنا النشاط هو نشاط طوعي وغير هادف للربح آما
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سنتطرق إلى هذه الخاصية من خالل الجانب الميداني في هذه الدراسة والذي تبين لنا من خاللها 

  ةـار وبنسبـاء آبـها أبنـلبية لـل، واألغـد أرمـيهم واحـما فـين بـزوجـينة من المتـراد العـل أفـه آـأن

ستقرارهم  رضيعة وهو ما یفسر تفرغ هؤالء وإفلة واحدة  في حين أن األخير لدیه ط%  82 

قسم علم اإلجتماع جامعة باجي األستاذة ليندة نصيب العائلي، وهو نفس المؤشر الذي ذهبت إليه 

 من %  55.33آذلك أین أشارت إلى أن أغلبية أفراد العينة من المتزوجين وبنسبةمختار عنابة 

  . ذلكإجمالي العينة، والجدول التالي یوضح

  .                           الحالة المدنية للمستجوبين من رؤساء اللجان عينة الدراسة 70:جدول رقم

  المجموع  مطلق  أرمل  متزوج  أعزب  االحتماالت

 6  / 1 5  /  التكرارات

 99  / 17  82  / %النسبة 

  

وفي مقدمته جتماعي  وأن نشاط لجان األحياء یتطلب اإلستقرار اإلمن خالل ما سبق یتضح  

الزواج، ذلك أن اإلنسان یبدأ بتحقيق حاجياته الضروریة واألساسية أوال من مأآل ومشرب 

وسكن، ثم بعد ذلك یستمر في تحقيق حاجياته الكمالية من الرغبة في المكانة وفي تحقيق الذات إلى 

  . أعمال البر والخير

  : ـ الوضعية التعليمية للمستجوبين1-4

الوضعية التعليمية لألفراد ومستواهم العلمي یلعب دورا آبيرا في توجيهم مما ال شك فيه أن   

إلى الكيفية والطریقة التي یحققون بها ذواتهم في المجتمع الذي یعيشون فيه، آما تلعب الوضعية 

 من خاللها االتعليمية دورا آبيرا في بلورة التصور حول المهام واألنشطة التي یقومون بها وتولو

  .لتي یشغلونها، أو حتى تصوراتهم حول ما یدور أمامهمالمناصب ا

مندوب قطاع حضري، عضو في لجنة الشؤون االجتماعية، : بالنظر إلى المناصب النوعية  

رئيس مكتب الجمعيات بمدیریة التنظيم والشؤون العامة لوالیة قسنطينة، مدیر دار الشباب، مدیر 

 التعليمي الجامعي، ویصدق ىفإنهم آلهم من ذو المستوالقاعة المتعددة الریاضات،  التي یشغلونها 

  .ذلك أیضا حتى على المنتخبين المحليين

ء لجان األحياء من ذو المستوى من خالل نتائج الدراسة الميدانية یتضح وأن أغلبية رؤسا  

ام عتقادنا هذا راجع إلى طبيعة المه، وفي إ من إجمالي المبحوثين% 67بتدائي وبنسبة آبيرة أي اإل
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خدماتية خيریة والبعض األخر منها مطلبي وهو ما ینفر ات المتوقعة والتي هي في معظمها والخدم

  .  الغالبفي حين یتجه الشباب إلى األنشطة الترفيهية في األعم، الشباب ألنه یتطلب الصبر واألناةمنه 

ري األستاذة سلمى مصيبح مخبر اإلنسان والمدینة جامعة منتولى مثل هذا تذهب وإ

 وربات األسر هي لذوي ، حيث أشارة هي األخرى بأن النسبة الغالبة لدى أرباب األسرقسنطينة

  .بتدائيالمستوى اإل

ثم تأتي بعدها وبنسبة متساویة نسبة رؤساء اللجان الذین لهم مستوى ثانوي وجامعي   

ات الترقویة لعدل  لكل منهما ، ویمكننا إرجاع هذا إلى آون القاطنين الجدد في السكن%  17وبنسبة

هم من ذوي الدخل المرتفع ومن ثم المستوي التعليمي المرتفع المقابل لذلك في العادة ، ثم أن هناك 

ستطاعوا أخذ ولو قسط قليل یمكن إرجاعها إلى المحظوظين ممن إهذه النسبة من الثانویين والتي 

  .من التعليم من السكان المرحلين

ما أشارت إليه األستاذة مثل  األساتذة األفاضليه بعض هذا على الرغم من مما ذهبت إل  

 النسبة الغالبة هي  أن والتي أشارت إلىليندة نصيب قسم علم اإلجتماع جامعة باجي مختار عنابة

ختالف وإرجاعه إلى طبيعة الرغم من أننا یمكن تفسير هذا اإلمن ذوي المستوى الثانوي، على 

 حين تناولنا نحن يها هي تناولت الجمعيات الوطنية، فالجمعيات المدروسة في حد ذاتها آون

جمعيات لجان األحياء والفارق آبير بين جمعية وطنية وجمعية أخرى نشاطها یقتصر على حي 

   .من األحياء في تجمعات حضریة جدیدة

 اعلى أن هذه النسب تدحض مقولة القائلين بأن العمل الجمعوي ینبري له المتعلمون، آم  

 جهة أخرى نري له هم آذلك ليستطيعو النهوض به وتوجيهه الوجه الصحيحة، ومیجب أن ینب

 أن ضعف هذا نعتقد بأن ضعف لجان األحياء هو في أساسه راجع إلى تدني المستوى التعليمي، إال

المستوى التعليمي ال یعني عدم القيام به وهذا ما أظهرته هذه الدراسة من خالل نسب القائمين عليه 

 عندما األستاذة ليندة نصيب، وهذا أیضا ما خلصت إليه % 67مستوى االبتدائي وبنسبة من ذوي ال

ي المهارات أشارت إلى أن ضعف الجمعيات بصفة عامة یعود وبقسط آبير إلى قصور ف

، مما أدى إلى غياب المتخصص في المستویات اإلداریة والبشریة والمستویات التعليمية

 ومن ثم الحاجة إلى األعضاء،ي ضرورة تكوین وتدریب  ومن ثم یجب أن نعوالمحاسبة،

  .المختصين االجتماعيين
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ستمارات وجهت إلى المنازل أین یتوقع أن ج الدراسة الميدانية وبحكم أن اإلبالنظر إلى نتائ  

یجيب عنها أرباب األسر ومن ثم یتبين لنا وفي الوهلة األولى أن غالبية أرباب األسر هم من ذو 

 نسبة ثـم وهي أآبر % 43ليمي الجيد على أساس نسبة الجامعيين المرتفعة ممثلة في المستوى التع

  ة ـدائي بنسبـم االبتـ  ث% 10الي بنسبة ــم اإلآمـ ث% 18ة ـانویين بنسبـة الثـها نسبــتلي

 أن هذه النسب ى ، وال یخف% 7 ثم الذین هم من دون مستوى تعليمي وهم یمثلون نسبة % 10

كن بالتدقيق أآثر في اإلجابات إتضح لنا أغلبية المجيبين هم من سن الشباب ، وأنهم تنازلية ، ول

ضف إلى ذلك أن توزیع البعض من أجابوا عن هذه االستمارات بطلب من والدیهم وبالنيابة عنهم ، 

ستمارات آان على الشباب الجالس في الفترة المسائية عند مداخل العمارات هذا بعدما قوبلن اإل

  .فض من قبل البعض من السكان وخاصة النساءبالر

  .المستوى التعليمي للمستجوبين                                                               80:جدول رقم

  الفئات  مجموع  جامعي  ثانوي  إآمالي  إبتدائي  دون مستوى

 %  % التكرار  % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

رؤساء 

  لجانال

/  /  4  67/  /  1 16 1 16 100 

الجهات 

  الوصية

/  /  /  /  /  /  /  /  6  100  100 

 99 43 43 18 2218 22 10 10 6 6  السكان

  

من بيانات الدراسة الميدانية یتضح لنا وأن المستوى التعليمي للسكان في هذه التجمعات   

آمالي مستوى اإل، وهو متوسط حاصل جمع الالحضریة الجدیدة هو في المستوى المتوسط

قتصادیة لهذه  وهو ما یتناسب والوضعية اإلجتماعية واإل% 40والثانوي وهو ما یعادل نسبة 

 خاصة في ظل أن اإلجابات آانت في معظمها من األبناء، وبالرجوع إلى رؤساء لجان األحياء،

  بتدائي وبنسبةا نجد أن المستوى التعليمي هو اإلاألحياء نفسها والمتأتية من هذه األحياء نفسه

 . ونعتقد أن ذلك راجع إلى عامل السن الكبير بالنسبة لرؤساء اللجان%  67

  : ـ الدخل الشخصي للمستجوبين1-5

بادئ ذي بدء یعد الدخل المورد األساسي لحياة األفراد واألسر و الجماعات و الجمعيات   

قتصادي، وبه تنتظم ماعي واإل آذا یعد بالنسبة لألفراد مورد إستقرارهم اإلجتوولجان األحياء، 
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 أو حياتهم، وتنجز به أهدافهم وتقضي به حاجاتهم، وعلى أساسه ینتظمون أو ال ینظمون في لجان

  . جتماعية أو مطلبيةجمعيات طوعية خيریة آانت أو إ

  .  الدخل الشخصي لرؤساء لجان األحياء عينة الدراسة                                   90:جدول رقم

أقل من   الفئات
  دج5000

 5000من 
 10000إلى 

  دج

إلى 10000من
   دج15000

 15000من 
  إلى 

  دج20000

أآثر من 
20000 
  دج

  المجموع

 6 2 2 2 /  / التكرارات

% /  /   33        33 33 100≈ 

  

قتصادیة، ال شك في أن إستقرار الوضع اإلجتماعي لألعضاء من الناحية اإلجتماعية واإل  

نضمام إلى لجان األحياء ومحاولة مد ید الحریة لإلحة األفراد ویترك لهم المجال ویساهم في را

خل تتضح لنا المعالم والمالمح نه من خالل الددر اإلمكان، وباإلضافة إلى ذلك فإالمساعدة بق

  .جتماعية لألعضاء المنظمين إلى لجان األحياء محل الدراسة الميدانيةاإل

 یتبين لنا وأن رؤساء هذه اللجان هم من ذوي الدخل إذ ومن النسب المحصل عليها  

، حيث أن هذا الدخل ال یكاد  وهي نسبة عالية جدا % 67 دج وبنسبة 20000المنخفض وبأقل من 

حتياجات األسر فما بالك أن یسمح بالنشاط الجمعوي ، لكن في المقابل ربما هذا یفسر بعد ذلك یسد إ

واللجوء إلى النشاط المناسباتي ، والى خدمة األغراض تخلي معظم أعضاء اللجان عن النشاط 

والمصالح الخاصة، ومن جهة أخرى فان هذه النسبة ال تلغي مشارآة أصحاب الدخل المرتفع،إذ 

 وهي نسبة معتبرة ، وال تلغي آذلك خدمتهم ألغراضهم ومصالحهم %  33أنهم یشارآون وبنسبة 

ع هذا فإن الدخل الشخصية، وم اض والمصالحالشخصية وان تغيرت طبيعة ونوعية هذه األغر

 من لجان األحياء ولكننا من بن آان ال یعد شرطا في العضویة ظاهریا وهذا یصدق على الغالوإ

  القانونالناحية الميدانية والعملية فهذا الشرط أساسي ونجد تطبيق حرفي لنص المادة الثالثة من

 تنص على أن العضویة مشروطة باإلقامة ضمن  إلنشاء جمعية حي أو مرآز ریفي والتياألساسي

ي ، وهو ما یعني وفي ضوء التقسيم الطبقي الذي تمارس فيه الجمعية نشاطهاالتراب الجغراف

جتماعية والمرحل ن ترقوي بالمقارنة مع السكنات اإلعتبارها سكللمناطق السكنية حي عدل مثال بإ

ومن ثم فالدخل شرط للدخول وعضویة لجان إليها سكان البيوت القصدیریة في األعم الغالب ، 

  .األحياء في هذه السكنات الترقویة
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رتباط العمل الجمعوي عموما ولجان األحياء م هذا فان المالحظ في العموم هو إورغ  

  .خصوصا في التجمعات الحضریة الجدیدة هذه بعلي منجلي هو بالفئة المتوسطة

قتصادي هم الذین وإ يجتماعلدیهم إستقرار إة القول أن األفراد الذین نه ليس من نافلإ  

 أن هذا النشاط هو في حقيقته نشاط تطوعي قائم أساسا كیقومون بالنشاط في لجان األحياء، ذل

لخدمة الحي وسكانه ومن ثم فليس من المعقول أن یقوم به المحتاجون أنفسهم والذین هم في أمس الحاجة 

یهم الوقت وال ت ال یقوم به األغنياء المترفين ذلك أنهم ليس لدإلى العون والمساعدة، ولكنه في نفس الوق

  . قتصادیة، ولم یبقى إذا إال أن تقوم به الطبقة المتوسطةتسمح به ظروفهم اإلجتماعية واإل

  :جتماعية للمستجوبين ـ المكانة اإل1-6

یعد العمل جتماعية، ألحياء وآذا البحث عن المكانة اإلجتماعية ألعضاء لجان االمكانة اإل  

جتماعية على أساس آونه یفتح قنوات دى الطرق الموصلة إلى المكانة اإلفي لجان األحياء إح

جتماعية، وهو في نفس  ومن جميع الشرائح والمستویات اإلاتصال مع العدید من الجهات واألفراد

 باإلرتقاء لفة، وفي أغلب األحيان یرتبطالوقت دافع للتجانس والتكامل بين فئات المجتمع المخت

نتخابات لكثيرین من رؤساء اللجان هاته لإلجتماعي لألفراد وهذا ما الحظناه من خالل ترشح ااإل

المحلية البلدیة والوالئية، ومن جهة أخرى الحظنا حتى سعي البعض منهم إلى تغيير مقر السكن 

  .هدؤءنحو أحياء السكن التساهمي أو الترقوي أو حتى بتغيير السكن نحو أماآن أآثر 

یجابي على لجان األحياء في لك فان للمكانة اإلجتماعية لألعضاء تأثيرا إوباإلضافة إلى ذ  

حد ذاتها وفي تنفيذها لبرامجها، إذ من المتوقع أن یستخدم هؤالء األفراد نفوذهم ومعارفهم فيما 

 في اإلنجاز یعود بالنفع على الجمعية ومن ثم الحي السكني الذي یقطنون به إما من خالل السرعة

 حي عدل ةأو حتى عن طریق تقدیم التسهيالت ویظهر هذا أآثر من خالل النظافة والتشجير جمعي

 نموذجا، آما أنهم یساهمون في تمویل اللجان التي ینشطون بها 07بعلي منجلي الوحدة الجواریة 

 الميدانية ومن أو على األقل یدفعون السكان إلى المساهمة والمحافظة على الحي، إذ أن دراستنا

خالل المقابلة مع رؤساء الجمعيات أشار لنا أحدهم إلى مشكلة التمویل ونقص المتطوعين وأن هذه 

اللجان تعتمد وفي أغلب األحيان على مصادرها الذاتية والتي هي غير آافية إطالقا آما أشار إلى 

  . ن خاصةمشكل الثقة والتدقيق في المحاسبة على آل صغيرة وآبيرة من قبل السكا

توى التعليمي والدخل والمكانة  یمكن القول بأن آل من السن والجنس والمسومن ثم

جتماعية لألفراد المشارآين في نشاط مل مهمة لتبيان مالمح الخصائص اإلجتماعية هي عوااإل
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جتماعية هي حافز و دافع في نفس الوقت، فهي ا المستجوبين، حيث أن المكانة اإللجان األحياء وآذ

افز لألفراد للمساهمة في نشاط لجان األحياء، وفي نفس الوقت هي دافع لرؤساء لجان األحياء ح

إلى السعي لضم ومشارآة أصحاب النفوذ في الحي السكني وضمان دعمهم ومساعدتهم لقضاء 

حاجيات الحي وسكانه وتنفيذ أهداف اللجان هذه، آما یمكن القول آذلك أن فئة الكهول هي األنسب 

ة لجان األحياء بحكم األهداف التي تسعى إليها هذه الجان والتي هي من صميم اهتماماتهم، لقياد

باإلضافة إلى ما یمكن أن تسدیه خبراتهم وتجاربهم الشخصية، إال أنه ما یمكن أن یقال من جانب 

أخر وفيما یخص الجانب التعليمي وان آان غير مقبول لما له من أضرار على قلة الوعي وما 

هتماماتها ك أن لجنة الحي وان آان من صميم إهتمام بالعدید من القضایا، ذل اإلي إليه من عدمیؤد

ن ذلك ال یعني إغفال باقي الفئات األخرى من األطفال ایة بالفئات المعوزة والمحرومة فإالعن

ن ختصاص والكفاءات التي یمكن ألى ذلك باإلضافة إلى غياب أهل اإلوالشباب وآبار السن وما إ

  .  تدعم نشاط هذه اللجان

  : لجان األحياء في التجمعات الحضریة الجدیدةوظائف ـ  2

 لجان األحياء في التجمعات الحضریة الجدیدة من وظائف إلى  في هذه النقطةسنتطرق  

خالل العناصر التالية وهي مفهوم لجان األحياء في نظر المستجوبين من رؤساء اللجان أنفسهم إلى 

ها في نظر آل المستجوبين والى أهميتها بالنسبة إلى وظائف الوصية إلى السكان، ثم ممثلي الجهات

  .عات الحضریة الجدیدة والى سكانهاهذه التجم

  :ـ مفهوم لجان األحياء في فكر المستجوبين2-1

سنتطرق هنا إلى المفهوم الذي یتصوره ویعطيه ویعمل بمقتضاه، إن بحكم المهام التي   

 بالنظر إلى وجودهم في الميدان ومعایشتهم وم موقعهم في السلم الوظيفي، أیتولونها وان بحك

  .لظروف عمل هذه اللجان في الواقع

على أنه ومن خالل األهداف المنصوص عليها في المادة األولى من القانون األساسي   

داف الخاص بلجان األحياء یمكن بلورة تصور المشرع الجزائري لمفهوم لجان األحياء من األه

والمهام المنيطة بها، إذ أن هذه المادة تشير إلى آونها همزة وصل بين اإلدارة والمواطن بما تحمله 

من دالالت ومغزى، باإلضافة إلى توعية المواطنين وحثهم على المساهمة في ترقية الحي، ودعم 

نفعة العامة، أي  الوصول إلى نظام الجمعية ذات الموالجمعيات المحلية، وتنشيط الفضاء الثقافي، 

  . تحتضن الفاعلين في وسط التجمعات الحضریة الجدیدة هذه وتفعيلهامباختصار جمعية أ
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ثم ومن خالل هذا التصور ننظر إلى الجهات الثالث وأیهم بعد ذلك أقرب في تصوره إلى   

 المنظم لتأسيس وسير عمل هذه اللجان ن على إطالع على القانومرأي المشرع الجزائري، وأیه

  .أهم رؤساء اللجان ذاتها أم الجهات الوصية أم السكان

فمن خالل إجابات المبحوثين من رؤساء هاته اللجان من عينة الدراسة تبينت لنا وجهة نظر 

 الممارسة الميدانية، فإننا توصلنا إلى اإلستخالصات التالية مالرؤساء بحكم موقعهم القيادي، وبحك

ى أنها جماعة رسمية نشأة لخدمة الحي وسكانه من خالل آونهم ینظرون إلى هاته اللجان عل

  . وجيرةةأهداف مشترآة، وتربط بينهم عالقات صداقة وزمال

من خالل الحدیث مع الجهات الوصية عينة الدراسة تبين لنا من أنهم ینظرون إلى لجان 

همزة يه مفهوم والمواطن، بكل ما یعناألحياء على أنها جماعة رسمية تمثل همزة وصل بين اإلدارة 

القيام بها،  الوصل، ومن نبرة حدیثهم القویة تعتقد وآأن فيه إلزام للقيام بأعمال معينة أو أنه یجب عليهم

 .نتهازیةإ اسة صرح بأنها آلها مشاآل وأنها من عينة الدر% 20حتى أن أحدهم ویمثل نسبة الـ 

ة نظرهم وتصورهم ستخالص وجهسكان حاولنا إستنتاجات من إجابات المن خالل اإل  

للجان األحياء، حيث تبين لنا أنهم یميلون لإلعتقاد إلى أنها جماعة رسمية لها مهام خدماتية خيریة 

  .ومطلبية، ومن هذا المنطلق هم یعيبون عليها أنشطتها المناسباتية والمحدودة

حویلها على أنه یتبين لنا من خالل هذا التصور الذي نعيب فيه على رؤساء هاته اللجان ت  

إلى مستثمرات خاصة، وآذا جعلها مناسباتية وآأن األمر حتمي، واإلبتعاد بها عن األمل المرتجى 

  .منها آمحضن لتفریخ الكفاءات واإلطارات الفاعلة في الحي السكني على أقل تقدیر

 تحت نثم على أفراد الجهات الوصية الكف عن النظر إلى أفراد هذه اللجان آمرؤوسي  

 بأنهم متطوعون لخدمة وليسو مأجورین، ثم عليهم بعد ذلك أن یضعوا نن ال ینسوإمرتهم، وأ

  .مصلحة الوطن والمواطن قبل آل اعتبار ولو آان األمر متعلق باالنتماءات والميول السياسية

ومن جانب السكان یجب عليهم أن یعوا قدر المهام والمسؤوليات الكبيرة المنيطة بهذه   

 مساعدتهم وأن ال ینسوا بأنهم مواطنين مثلهم ومتطوعين، وفوق ذلك هم اللجان وأن یسعوا إلى

  .   یسعون لخدمتهم ولو بصورة غير مباشرة

  : ـ أهمية لجان األحياء بالنسبة للتجمعات الحضریة الجدیدة2-2

من خالل الدور المعطى والذي یتصوره آل المبحوثين من عينة الدراسة تتضح أهمية لجان   

تجمعات الحضریة الجدیدة، ففي حين نجد رؤساء اللجان یعطونها أهمية آبيرة انطالقا األحياء في ال
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 آونها تعمل على الترقية، التنظيم والتوعية للحي وسكانه، نجد الجهات الوصية تنظر إليها على نم

زة عتبارها هملى التكفل باإلنشغاالت وتقدیم اإلقتراحات والتعاون على تنفيذها بإأساس أنها تعمل ع

  .وصل، نجد وأن السكان یذهبون إلى آونها خدماتية خيریة ومطلبية

فبالنسبة إلى رؤساء اللجان تكمن أهمية لجان األحياء من خالل الدور المنوط بها والمتمثل   

 من عينة %  67 في ترقية الحي وذلك بإیجاد حي راقي في آل المجاالت وهذا ما أشارة إليه نسبة

 تنظيم الحي من خالل المحافظة على نظافته، وذلك بالتنبيه إلى مخاطر ، باإلضافة إلىالدراسة

تفاق مع الجهات الوصية، والتحسيس بأهمية اإلنارة مة والتوجيه إلى أوقات رميها باإل القمايرم

  وفائدتها ألبناء وبنات الحي والسكان بصفة عامة، وإلى جانب هذا ذهبت نسبة أخري بمقدار 

 سكان الحي وتنبيههم إلى مصالحهم وواجباتهم ، مع الترآيز على  إلى ضرورة توعية% 33

 إلى آون أهميتها نابعة من آونها تعمل % 16رعایة المصالح االجتماعية، في حين تذهب نسبة 

على الرقابة على الوطن والمواطن لتحسيسه بحقوقه وواجباته، ومن ثم فكل هذه المهام آلها التي 

  .رقية إلى التنظيم إلى التوعية دليل على أهميتهاتناط بلجان األحياء من الت

وبالنسبة إلى الجهات الوصية فان المهام التي تنتظر منها باعتبارها همزة الوصل بين    

اإلدارة والمواطن من خالل التكفل بانشغاالت السكان وتقدیم االقتراحات والتعاون على تنفيذها 

ئة االجتماعية ألبناء الحي على المواطنة وإحترام ، باإلضافة إلى عملها على التنش 33 %بنسبة

 من عينة الدراسة، % 50األخر والمحافظة على المحيط والبيئة الخارجية وهذا ما ذهبت إليه نسبة 

وإن آان ترآيز الجهات الوصية أآثر على التنشئة االجتماعية والمحافظة على المحيط والبيئة والممتلكات 

 أنه بالمقابل إلى ذلك ى، علةا عایشوه في الميدان من خالل الممارسة اليوميالعامة وذلك بالنظر إلى م

  . من عينة الدراسة إلى أنه ليس لها دور ومن ثم ليس لها أهمية في نظرها% 16ذهبت نسبة 

ومن جهة أخرى نلحظ ومن خالل بيانات الدراسة الميدانية أن أغلبية اإلجابات آانت في 

 وهذا من جانب ممثلي البلدیة والوالیة، في حين % 60حي وبنسبة إتجاه الدفاع عن مصالح ال

یذهب آل من مدیر القاعة المتعددة الریاضات وآذا مدیر دار الشباب إلى القول بأن ذلك یعود إلى 

 من عينة الدراسة مع % 40أفراد هذه اللجان في حد ذاتهم وإتجاهاتهم وميوالتهم، وتذهب نسبة 

بة إلى النسبة السابقة في الدفاع عن مصالح الحي وآذا فض النزاعات إمكانية إضافة هذه النس

المساهمة یمكنه بحسبهم إذا آان أفراد لجنة الحي من المشهود لهم بالكفاءة واألخالق الحميدة فعندئذ 
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في فض النزاعات التي تحدث بين أبناء الحي، آما أنه والحال هذه أن یطلبوا حتى وساطتهم، 

  .مر إلى المصالح األمنيةخاصة إذا وصل األ

أما فيما یخص السكان فمن خالل ترآيزهم على الدور الخدماتي الخيري والمطلبي، فهو   

دليل على األهمية التي یوليها هؤالء للجان األحياء ویعكس رغبتهم الملحة في أن تقوم هذه اللجان 

 الخدماتي،ترآيز على الدور  إلى ال% 41 خالل اإلجابات المعطاة أین ذهبت نسبة نبهذا الدور، فم

   المحيط بنسبةرالمطلبي، وتطوی على الدور % 18 ونسبة الخيري، على الدور % 30ونسبة 

 من عينة الدراسة الذین یقولون بالدور الخدماتي ، الخيري، % 92 وآل هذا أي ما مجموعه % 3 

 أهمية اللجان في حد المطلبي ،وتطویر المحيط، دليل على أهمية هذه األدوار ودليل آذلك على

ذاتها ألنه لوالها لما أمكن القيام بهذه األدوار والمهام، ومع ذلك تجدر اإلشارة إلى أن هناك ما 

 من عينة الدراسة من تذهب إلى أنه الذي یحرآها هي المصلحة مع ما في هذا القول % 4مقداره 

بالنسبة ألعضائها ، وتوجد نسبة  أنه هو األخر یشير من جهة أخري إلى أهميتها إالمن المصداقية 

 ، ومن آل هذا نخلص إلى % 2أخري ممن تعتقد بأنه ال دور ومن ثم ال أهمية لها بمقدار نسبة 

القول بأهمية لجان األحياء ودورها في النهوض بالتجمعات الحضریة الجدیدة بعلي منجلي، 

  .والجدول التالي یبين ذلك

   .دور لجان األحياء بحسب السكان                                                  0 2: رقمرسم بياني
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  .                        دور لجان األحياء                                       10:جدول رقم

  الفئات  ممثلي الجهات الوصية  رؤساء لجان األحياء

 %  التكرار %  التكرار

  /  / 50 3  ية وتنظيم الحيترق

 50 3 33 2  توعية سكان الحي

  33 2  /  /  نقل اإلنشغاالت

 67 4  /  /  الدفاع عن مصالح الحي

 33 2  /  /  أخرى

  /  / 16 1  الرقابة

 16 1  /  /  ليس لها دور

 199 12 99 6  المجموع

 إن أهمية لجان األحياء ومن خالل آل ما طرح ال یرقى إليها شك، ذلك أن المشرع

 أهدافها األساسية حتى ال تخفى و ال تحرف وال دالجزائري تناولها وخصها بقانون خاص بها، وحد

  .تحيد عن مسارها المرسوم لها ولكي تؤدي وتقوم بأهدافها على أحسن صورة وأآمل وجه

ثم هناك هذا التنوع والتباین في مفهومها وتصورها وآذا األهداف المنيطة بها والمرجوة منها، في 

  .ظر آل من رؤساءها وأفراد الجهات الوصية وآذا السكانن

        :ـ خلفيات المشارآة في نشاط لجان األحياء3- 2 

تختلف وجهة نظر آل من رؤساء لجان األحياء وآذا ممثلي الجهات الوصية والسكان، من   

دة بعلي حيث النظر إلى خلفيات المشارآة في نشاط لجان األحياء في التجمعات الحضریة الجدی

منجلي، إن من حيث الممارسة الميدانية أو من حيث معایشة نشاطات هؤالء ومالحظة سلوآاتهم 

  .وأنشطتهم وأقوالهم، ومن ثم جاءت هذه اآلراء

 لجان األحياء بالرجوع إلى الجانب النظري من الدراسة نجد وأن خلفيات المشارآة في  

لحة الخاصة، أي آل ما یمكن أن یعود بالنفع ن آان یغلب عليها طابع المصمتعددة ومتنوعة، وإ

 آان هذا النفع أو هذه المصلحة مادیة أو معنویة، لكن وبالرجوع إلى ءعلى عضو لجنة الحي، سوا

 من مجموع عينة الدراسة من رؤساء لجان األحياء % 60بيانات الدراسة الميدانية نجد أن نسبة 

سكني، وإن إختلف مفهوم الترقية بعد ذلك من تذهب إلى أن هدف لجنة الحي هو ترقية الحي ال



ȃǻاȆاين                                                                                                                      الفصـل الǼيƫا ǬǶǤال  

 
165

رئيس لجنة إلى أخر تبعا لقناعاته التي یؤمن بها، من تربية السكان إلى رعایة المصالح اإلجتماعية 

إلى الدفاع عن مصالح الحي، على أنهم یذهبون إلى الترآيز على العمل اإلجتماعي ثم توعية 

  .وسكانه بهذا الترتيبالسكان ویأتي بعدها الدفاع عن مصالح الحي 

 منهم إلى الترآيز على توعية السكان بما لهم وما عليهم، أي % 40في حين تذهب نسبة   

توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتوصل األمر بأحدهم إلى القول بأن مهمتهم الرقابة على الوطن 

ظ على الحي  في إعتبارهم الحفانوالمواطن، وعلل ذلك بتعریفهم بحقوقهم وواجباتهم، واضعي

  . اإلنارة العمومية والمظهر العام للحي، باإلضافة إلى خلق الروح الوطنيةاونظافته وآذ

  .      أهداف لجنة الحي بحسب رؤسائها                                                  11:جدول رقم

الدفاع عن   ترقية الحي  االحتماالت

  مصالح الحي

  المجموع  توعية السكان

 6 2  1 3  التكرارات

 99 33  16 50 %النسبة 

 في دراستها والتي أشارت إلى أن إهتمام  ليندة نصيباألستاذةلى هذا ذهبت أیضا وإ

 مقابل ذلك عبرة نسبة أخرى من ياألعضاء بحل مشاآل الشرائح التي تمثلها یعد من أولى إهتماماتها، وف

  .من دائرة المطامع الشخصية والدوافع الذاتيةرتقاء به ینبغي تفعيل النشاط الجمعوي و اإلأنه 

بالنظر إلى آون أفراد الجهات الوصية هم القادرین على تقدیم اإلمتيازات والخدمات وما   

 آذلك أن هذه اإلمتيازات والمصالح مشابه ذلك بحكم المواقع والمناصب التي یحتلونها، وبحك

 آذلك بحكم الميول السياسية فإننا نراهم تطلب منهم إن بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة، أو

األقدر على اإلجابة على مثل هذا السؤال، ومن ثم فقد جاءت إجاباتهم على النحو التالي، حيث 

 إلى القول بأن ذلك یرجع إلى الطاقم المسير للجنة الحي، على % 40یذهب البعض منهم وبنسبة 

مل في طياته التأآيد على طغيان المصالح أن هذا الجواب وإن آان فيه نوع من التهرب فهو یح

 ویمثلها رئيس مكتب الجمعيات بالوالیة حيث یؤآد % 20 هذا اإلطار تذهب نسبة يالشخصية، وف

  على الطابع الشخصي للمصالح وذلك بالنظر إلى حجم الشكاوي التي تأتينا للوالیة آل یوم، فكل 

 أآثر من ذلك إلى القول بأن آل الجمعيات ـ من له مشكلة مع رئيس الجمعية یأتي للوالیة، ویذهب

تاع مشاآل ـ آلها بدون إستثناء ماعدا الجمعيات الدینية للمساجد والتي تهتم ببناء المساجد وفقط، 

 إلى التأآيد على أنها تمثل المصالح العامة في المجتمع من خالل % 20 حين تذهب نسبة يف
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 أخرى إلى القول بأنها % 20ار دائما تذهب نسبة النظافة والتشجير وما إلى ذلك وفي هذا اإلط

تمثل مصالح الحي ویمثل هذا الرأي مندوب القطاع ونعتقد أن ذلك راجع في األساس لكونه ممثل 

  .الدولة على المستوى المحلي وهو مطالب بأن یتعامل معها على هذا األساس بحكم القانون

خيبة األمل في هذه اللجان بحيث عبر لنا أما من جانب السكان فقد آانت اإلجابة تعبر عن   

الكثير منهم عن تذمرهم من أعضاء هذه اللجان و أنهم ال یرونهم إال في المناسبات وأنهم یخدمون 

مصالحهم الشخصية بصفة أساسية ثم مصالح األقارب والمقربين منهم وآذا أصحاب النفوذ 

ة االحتياجات الضروریة للمواطن یضعف والمصالح المتبادلة، وفي المقابل فإنهم یرون بأن تلبي

من عوامل التوتر والنزاع، ولعل من أهم هذه اإلحتياجات على مستوى التجمعات الحضریة 

الجدیدة بعلي منجلي هي توفير المرافق الضروریة من تجهيزات صحية وتعليمية وأمنية على وجه 

أن أعضاء لجان األحياء  إلى % 35الخصوص، تذهب أآبر نسبة من عينة الدراسة ممثلة في 

 من عينة الدراسة والتي تقول بأن أعضاء % 25یمثلون مصالحهم الشخصية، ثم تأتي بعدها نسبة 

 إلى أنهم یمثلون مصالح حزبية، % 12لجنة الحي یمثلون مصالح الحي، وفي المقابل تذهب نسبة 

 من عينة الدراسة % 4 من عينة الدراسة یذهبون إلى أنهم یمثلون مصالح فئویة، ونسبة % 8و

  .یذهبون إلى أنهم یمثلون مصالح اإلدارة

 .  الصفة التمثلية للجنة الحي بحسب ممثلي الجهات الوصية والسكان                   12:جدول رقم

  الفئات  ممثلي الجهات الوصية  السكان

 %  التكرار %  التكرار

 16 1 25 25  مصالح الحي

  16 1 35 35  مصالحهم الشخصية

  /  / 4 4  مصالح اإلدارة

  /  / 12 12  مصالح حزبية

  /  / 8 8  مصالح فئویة

 16 1  /  /  مصالح عامة

  50 3  /  /  أخرى تذآر

  /  / 15 15  ال أعرف

 ~_100   99 99  المجموع
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من خالل آل ما سبق یتضح لنا وأن أغلبية المستجوبين من الجهات الثالث یؤآدون على   

تلفت النسب واألسباب بعد ذلك، على أنه بعد ذلك ال یمكن إغفال طغيان المصالح الشخصية وإن إخ

المصالح األخرى، وألنه حتى هذه المصالح األخرى التي یسعى إليها أعضاء لجنة الحي سواء آانت 

  . الشخصيةمصالح فئویة أو حتى حزبية أو مصالح إداریة فهي آلها تصب في النهایة في خدمة المصالح

  :حياء في التجمعات الحضریة الجدیدة ـ وظائف لجان األ2-4

إننا سنعمد هنا إلى التعریج على إنجازات لجان األحياء في التجمعات الحضریة الجدیدة،   

وآذا العراقيل التي یمكن أن تواجهها في الميدان من قلة اإلمكانات إلى عدم اإلستجابة والتسویف، 

 أم ترفيهية وما إلى ذلك، وفي األخير ثم طبيعة الخدمات المقدمة وهل هي خيریة أم إجتماعية

  .الوصول إلى طبيعة الوظائف آما تراها عينة الدراسة وهل هي وظيفة واحدة أم وظائف متعددة

 وحجم اإلنجازات من ةالشيء المالحظ في هذا المجال هو إختالف نسببالنسبة لإلنجازات    

  : لجنة حي إلى أخرى، على أنها في مجملها تدور في مجال

  .حصاء المعوزین والمحتاجين واألرامل والمطلقات وضعاف الدخل إ*

 تقدیم المساعدات بحسب األولویة، مثل قفة رمضان بالتنسيق مع البلدیة والدخول اإلجتماعي *

  .الخ...بالتنسيق مع مجلس سبل الخيرات

  . تهيئة المساحات الداخلية للعمارات وتشجيرها بمساهمة ومساعدة أهل الحي*

 اإلطار أعطيت األولویة لقفة رمضان والمخطط األزرق من خالل التنسيق مع وفي هذا  

 من عينة الدراسة، ثم جاء في المرتبة الثانية الدخول اإلجتماعي % 100البلدیة وهذا بنسبة 

  والمدرسي بالتنسيق مع مجلس سبل الخيرات التابع لمدیریة الشؤون الدینية واألوقاف وبنسبة

 من عينة % 50سة، ثم حمالت التشجير بالتنسيق مع البلدیة وبنسبة  من عينة الدرا% 67 

  . في األخير وهي متعلقة بالنظافة واإلنارة وتصليح األعطاب% 33 لتأتي نسبة الدراسة،

  .بحسب ممثلي الجهات الوصيةلجنة الحي  أولویات                     13:جدول رقم

الدخول   قفة رمضان  االحتماالت

  يالمدرس

  األزرق خططالم

  )للبحررحالت ( 
  أخرى  التشجير

 2 3 6 4 6  التكرارات

 33 50 100 67 100 %النسبة 
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وبالرجوع إلى إجابات المبحوثين من الجهات الوصية حول نوع الخدمة التي تقدمها لجنة   

الحي للسكان نجدها متنوعة، فمنهم من یذهب إلى آونها خيریة ومنهم من یذهب إلى آونها 

ومنهم من یذهب إلى آونها ترفيهية ومنهم من یذهب إلى آونها مطلبية ومنهم من یذهب خدماتية

إلى آونها تجمع بين أآثر من وظيفة واحدة، وهذا التنوع في اإلجابة في حد ذاته راجع إلى تصور 

آل فرد من هؤالء األفراد لدور لجنة الحي في رأیه، وإن آانت النسبة اإلجمالية بعد ذلك تدل على 

 بالنسبة لكل نوع على حدا، إذ فيه من یذهب % 40ساوي النسب بين آل هذه األنواع وتصل إلى ت

إلى آونها خيریة خدماتية، ومنهم من یذهب إلى آونها خيریة ترفيهية، وفيه من یذهب آذلك إلى 

  .آونها خدماتية مطلبية

  .سب الجهات الوصية              نوع الخدمات المقدمة من طرف لجنة الحي بح14:جدول رقم

  مطلبية  ترفيهية  خدماتية  خيریة  االحتماالت

 2 2 2 2  التكرارات

 40 40 40 40 %النسبة  

  

 على % 100وفي هذا اإلطارأجمعت عينة الدراسة من رؤساء اللجان المبحوثين وبنسبة   

 % 33 نجد  یقولون بقلتها في حين% 67مشكل قلة اإلمكانيات وإنعدامها وفي ظل هذه النسبة نجد 

تربط بين قلة اإلمكانات من جهة وعدم اإلستجابة من قبل الجهات الوصية وذلك عندما تتجه إليها 

لطلب التكفل بإنشغاالت السكان ومطالبهم، باإلضافة إلى التسویف الذي یدفعها إلى الملل وترك 

مية في تحدید المطالب، مع ذهاب أحد رؤساء اللجان إلى القول بأن مشكل الوعي له بالغ األه

  .المطالب وتوجيهها في الظرف المناسب هو أحد عوامل النجاح في الطرح وفي اإلستجابة

  

  .   مدى آفایة اإلمكانيات بحسب رؤساء اللجان                                            15:جدول رقم

  المجموع  عدم االستجابة  قلة اإلمكانيات  االحتماالت

 6 2  4  التكرارات

 99  33 66 %النسبة  
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وبالرجوع إلى طبيعة الوظائف التي تقوم بها لجنة الحي دائما وبحسب رؤساء هاته اللجان 

فمن خالل بيانات الدراسة الميدانية تبين لنا وأن إجابات عينة الدراسة بخصوص وظيفة لجنة الحي 

 وسياسية وإجتماعية ة أن مجمل إجابات المبحوثين تراوحت بين آونها إیدیولوجيىتتباین، عل

 لكل من الوظيفة الثقافية وآذا % 25 یتجهون إلى آونها إجتماعية و% 42وثقافية، فنجد نسبة 

، ةمن المبحوثين عينة من الدراسة یتجهون لكونها إیدیولوجي % 8السياسية وفي األخير نجد نسبة 

یذهب البعض إلى آونها  ووثقافية،وعلى هذا األساس یذهب البعض إلى آونها إجتماعية وسياسية 

 إجتماعية ثقافية، وآما ذهب البعض األخر إلى آونها إجتماعية ا وثقافية، والبعض إلى آونهةإیدیولوجي

  .وحسب، وفي نفس اإلطار الحظنا إستبعاد للوظائف األخرى اإلقتصادیة والتنظيمية والقانونية

تهم وتعددت تبعا ونفس األمر نجده أیضا عند الحدیث عن السكان إذ تنوعت إجابا

لتصوراتهم عن لجان األحياء، ولجنة حيهم بصفة خاصة، فنجد في البدایة أنهم ینفون الوظيفة 

 والنفسية أساسا، على أنهم یعتقدون بأن وظيفة لجنة الحي هي إجتماعية بصورة ةاإلیدیولوجي

، % 18افية بنسبة ، ثم الوظيفة الثق% 28 وتليها الوظيفة التنظيمية وبنسبة % 39أساسية وبنسبة 

 % 85على أن نسبة الذین یقولون بالجمع بين الوظيفة اإلجتماعية والثقافية والتنظيمية بلغ نسبة 

 للوظيفة السياسية % 14من عينة الدراسة، وتبقى النسبة المتبقية والتي تشمل ما یلي نسبة 

  لوظيفة القانونية ونسبة ل% 4 للوظيفة السياسية ونسبة % 6والقانونية واإلقتصادیة، أي بنسبة 

  . أیضا للوظيفة اإلقتصادیة% 4 

وبخصوص المحافظة على خاصية هذه الوظيفة أثناء الممارسة الميدانية تبين لنا من   

إجابات المبحوثين من عينة الدراسة تساوي النسبة بين من یقولون بالمحافظة على خاصية الوظيفة 

 لكال الطرفين، ولكن مع % 50لوظيفة وهذا بنسبة والذین یقولون بعدم المحافظة على خاصية ا

 ةالتدقيق أآثر في مدلول هذه اإلجابات یتبين لنا وأن الذین قالوا من قبل بالوظيفة اإلیدیولوجي

والسياسية قالوا أیضا بالمحافظة على هذه الوظيفة في الميدان، والذین أجابوا بالوظيفة الثقافية 

ة على هذه الخاصية في التطبيق الميداني، ونعتقد أن ذلك یعود واإلجتماعية قالوا بعدم المحافظ

  .باألساس إلى الميوالت والمصالح الشخصية من وراء آل هذا
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  . بحسب رؤساء اللجان والسكان        وظائف لجنة الحي                                61:جدول رقم

 قانونية  ثقافية نفسية عيةإجتما تنظيمية  إقتصادیة سياسية إیدیولوجية  الفئات

رؤساء   / 3  / 5  /  / 3 1 التكرار

لجان 

 األحياء

% 8 25 /  /  42 /  25 /  

 السكان 4 18 / 39 28 4 6  / التكرار

% /  6  4 28 39 /  18 4 

  

إختلفت وجهات النظر حول طبيعة الخدمات المقدمة من طرف لجنة الحي تبعا لخلفيات 

، وآذا لخلفيات التصور عن لجنة الحي ومهامها وآذا األدوار المشارآة في هذه اللجان من جهة

التي تقوم بها في الواقع، وآل هذا في ضوء قلة اإلمكانيات وعدم االستجابة من قبل الجهات 

دني الوعي وطغيان الوصية وآذا عدم تقبل األمر الواقع من قبل المواطنين، خاصة في ظل ت

:  على النحو التالياإلجماع على الوظائف وترتيبهاوفي ضوء آل هذا جاء المصالح الخاصة، 

  .جتماعية ثم الثقافية ثم السياسيةالوظيفة اإل

  : ـ عالقات لجان األحياء في التجمعات الحضریة الجدیدة3

 المحيط الخارجي الذي عإن لجان األحياء بإعتبارها نسق مفتوح تتبادل التأثير والتأثر م  

 فال غرابة إن وجدنا لجان األحياء هذه ترتبط مع غيرها في تتواجد به وتتعامل معه، ومن ثم

  .عالقات تبادلية وتكاملية وحتى تنافسية في الكثير من األحيان

ستمراریة النشاط یتطلب في غالب األحيان ضرورة بناء نسق من العالقات الداخلية ثم إن إ  

 إلى األحزاب السياسية والخارجية، من السكان إلى الجمعيات المختلفة إلى الجهات الوصية

 إختلفت بعد ذلك نوع وطبيعة هذه العالقات في حد ذاتها، غير أن أغلب عالقات نوغيرها، وإ

لجان األحياء في التجمعات الحضریة الجدیدة بعلي منجلي تعد محدودة وسطحية في غالب األحيان 

  .  والمصالح الحزبية الضيقةتوتحكمها الوالءا

  :الحيـ عالقاتها مع سكان 3-1

 أفراد عال شك في أن أول عالقة تنشأ عند تأسيس لجان األحياء تكون داخل الحي نفسه، وم  

 ة أعضاء مكتبها المسير، فالعالقب لجنة الحي بعد ذلك وإختيار وإنتخال تشكيأالحي أنفسهم، ليبد
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 ثم إلى بدأت بين األفراد من داخل الحي آكل ثم إنتقلت إلى مستوى الجمعية العامة اإلنتخابية

مستوى المكتب المسير المنتخب، لترجع بعدة ذلك من بين أعضاء المكتب إلى السكان بصفة عامة 

وآذا مع المحيط الخارجي للحي السكني، بما فيه من جهات وصية وأحزاب سياسية وجمعيات 

  .مختلفة وغيرها وإن آان لهذه الجهات إمتدادات داخل الحي السكني بعد ذلك

ستفسارات من رؤساء اللجان یتضح لنا وأنه بعد  المالحظات اليومية واإلحيث أنه من خالل

تشكيل المكتب المسير للجنة وبدایة العمل تبدأ المناوشات الكالمية واإلنتقادات بين األعضاء تكبر 

 اإلنسحابات المتوالية والمتكررة لألعضاء بسبب حب أوتكبر إلى أن تطفو إلى السطح، لتبد

 الشخصية على أنه من جهة أخرى نلحظ حواإلنفراد بالرأي وآذا إیثار المصالالزعامة والتسلط 

غياب الوعي التنظيمي وتفویض السلطة والمسؤولية وإحتكارها من قبل الرئيس في غالب األحيان 

وإن فوضت فألقرب المقربين منه، وهذا للمحافظة على السلطة وتكریس األمر الواقع، بحيث تبقى 

ین أو ثالثة في أحسن األحوال ممثلين في الرئيس ونائبيه أو الرئيس وأمين المال، اللجنة تسير بفرد

على أن هذا السير هو في الحقيقة مناسباتي ما عدى في حاالت إستثنائية أین یظهر بعض األعضاء 

المنخرطين، أما في سائر األیام فال تجد أحد، وحتى الرئيس ومن معه لهم أنشطة مناسباتية آذلك، 

 لنا هذا جليا عند بحثنا وإستفسارنا عن أماآن تواجد أعضاء هذه اللجان إلجراء المقابالت وظهر

  الميدانية معهم، وآذا إجابات المبحوثين من السكان الذین أآدت غالبيتهم وبنسبة آبيرة تقدر بـ

ل  بأن لجنة الحي ال تمثلهم آونها تمثل مصالحها الشخصية وآذا مصالح زمرتها، وإلى مث% 51 

هذا یذهب أحد أعضاء الجمعيات إلى التأآيد ولو بطریقة غير مباشرة إلى أن أعضاء جمعيته 

 إلى آونها تمثل الحي وسكانه على % 48یسكنون بالقرب منه وإلى جواره، في حين ذهبت نسبة 

أساس أنها منتخبة وتقوم بدورها آوسيط بحسب إمكانياتها، بالرغم مما یقال في شأن عملية 

ب وحتى طریقة التمثيل هاته، حيث أنه ومما روي لنا أنه یجتمع مجموعة من األفراد في اإلنتخا

المقهي ویتداولون فيما بينهم حول تشكيل لجنة حي، ویقتسمون األدوار والوظائف فيما بينهم، ثم یقوم آل 

 لهم فقط فرد منهم بجمع أصدقائه وآل من یقبل أن یكون عضوا في هذه اللجنة، أو حتى یقبل اإلمضاء

  . عضوا ومن ثم تتشكل لجنة الحي بهذه الطریقة21على الوثائق آون القانون یشترط وجود 
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  .  مدى تمثيل لجنة الحي للسكان بحسب رأي السكان                                    17:جدول رقم

  المجموع  ال تمثل السكان  نعم تمثل السكان  االحتماالت

 99 51 48  التكرارات

 99 51  48 %النسبة  

  

من خالل سعي هاته اللجان إلى إعداد لجنة الحي بالمعوزین من السكان عالقة حيث تظهر   

حتياج مع ألولویة من حيث اإلبطاقية للمعوزین والمحتاجين في الحي مع تصنيفها وترتبها بحسب ا

 ففيه من یتوفى وفيه ضمان المتابعة والمراقبة لهذه القوائم وتجدیدها عند الحاجة بحسب الظروف

من تتحسن حاله وفيه من یزور الوثائق ویحتال على اللجنة وینكشف أمره مع الوقت وما إلى ذلك، 

على أن مصالح البلدیة هي التي تصادق على هذه القوائم بعد ذلك وتعطي لهؤالء صفة معوز، 

دات على مستحقيها في وتقوم اللجان بتوزیعها على المحتاجين، آما تقوم بعد ذلك بتوزیع المساع

  .المناسبات المختلفة مثل قفة رمضان

 فرق رؤساء لجان األحياء بين العالقة بين رئيس  عالقة لجنة الحي بالسكانخصوصوب  

 من عينة % 33اللجنة والسكان، وبين أعضاء اللجنة في عمومها والسكان، حيث آانت نسبة 

عالقة رئيس اللجنة مع السكان مع ما في هذه الدراسة تقول بالعالقة الجيدة في شقها المتعلق ب

 بخصوص عالقة أعضاء اللجنة في % 33اإلجابة من الميول الذاتية، في حين تذهب نسبة 

 المتبقية إلى آونها متوترة، % 33عمومهم مع السكان إلى آونها حسنة، في حين تذهب نسبة 

و عمارتين فقط وال تمثل آامل الحي وأرجع أحد المبحوثين ذلك بالقول أن لجنة الحي تمثل عمارة أ

حيث أن أعضاء اللجنة وعند اإلنتخاب یتجمعون بحسب عالقاتهم ومعارفهم ویشكلون لجنة الحي 

بسبب زهد الكثيرین في الترشح والعمل ومن ثم ال غرابة بعد ذلك في آون معظم األفراد ال 

عض وحتى الوقت الحالي، یعرفون باقي السكان خاصة في خضم عدم معرفة السكان لبعضهم الب

وهو نفس األمر الذي أشارت إليه الزميلة سعاد بن سعيد عندما أشارت إلى العالقات السطحية بين 

  .الجيران وعدم معرفة بعضهم البعض وتخوفهم من ذلك

 عضو ینتخبون من بينهم مكتب مسير، وهي 21 یشترط وجود قائمة بـ  القانونوحتى أن  

  .ن دون إشتراط تمثيل آامل الحيآافية لتأسيس لجنة حي وم
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 إال أنه وبالنظر إلى واقع هذه العالقات یتبن لنا حدة التوتر بينهما ویعود ذلك في رأینا إلى 

يرة وعالقات الصداقة والزمالة، ومن جهة المحاباة والى مراعاة العالقات القرابية وعالقات الج

أخري إلى اختالف الذهنيات ومن ثم یصبح األمر آما ذهبت اله الزميلة سلمى مصيبح والمتمثل 

في صعوبة المعاملة أو المعاشرة بين السكان بصفة عامة آما أنه ليس من الغریب أن نجد حدوث 

 داخل هذا ىمحاولة آل فئة السيطرة عل شدیدة فيما بينهم وذلك بسبب عدم التفاهم وتإحتداما

النسيج الحضري الجدید، وفي هذا اإلطار أقر أحد لجان األحياء بأنه تعرض للضرب والشتم 

والتجریح من قبل أحد المواطنين والذي لم یدرج اسمه في قائمة المعوزین وهو األمر الذي لم 

مضان، ویقول رئيس اللجنة أنه یستسيغه بحجة أن هناك من هو أحسن حال منه وأعطيت له قفة ر

 لهؤالء لم یطلع على بيوت وأسرار الناس وإنما یحكم هو وأعضاء لجنته من خالل شهادة الناس

جتماعية الظاهرة للعيان وأن المشكل هو في قلة المعونات ما یلزمنا المعوزین وآذا حالتهم اإل

 والمطلقات وهذا ما ال یستسيغه عتبار األرامل واألیتامائها لألحوج فاألحوج ونأخذ في اإلإعط

  .هؤالء ویریدون إدراج أسمائهم بأي طریقة

 من المبحوثين من % 66ومن ثم وبخصوص تعاون لجنة الحي مع السكان أعربت نسبة   

رؤساء لجان األحياء بوجود تعاون بين اإلثنين وذلك إلتزاما منها بأهدافها المسطرة وذلك من خالل 

 منهم إلى عدم % 33ولة المساعدة بقدر اإلمكان، في حين ذهبت نسبة الدفاع عن مصالحهم، ومحا

، لكن األساس عند بعض اللجان هو إلى أن التعاون الموجود شكلي فقطالتعاون مرجعة ذلك 

  .مصالحهم الخاصة على وجه الخصوص

وبخصوص التعارض في المصالح بين لجنة الحي والسكان تذهب النسبة الغالبة من رؤساء 

 إلى إقرار حدوث التعارض بين مصالح لجنة الحي و مصالح السكان، % 66ألحياء وبنسبة لجان ا

ویعود ذلك بحسب رؤساء هاته اللجان في بعض األحيان إلى أعضاء اللجان ذاتها لما تطغى 

المصالح الشخصية والمحسوبية آما حدث في إعداد قوائم المستفيدین من قفة رمضان وغيرها، 

اء من دفع ملف بإسمه وملف بإسم إبنه وملف أخر بإسم زوج إبنته وغيره حيث وجد من األعض

آثير، وهذا دون ذآر أسماء المقربين إليه من السكان والجيران، آما حدث التعارض أیضا بحسب 

أحد األعضاء عند جمع اإلشتراآات لتهيئة المحيط أین أراد آل واحد فيما بعد ترآيز األشغال والتهيئة من 

 من عينة الدراسة إلى التأآيد على عدم % 33 أو عمارته بالخصوص، في حين تذهب نسبة أمام بيته

  .حدوث مثل هذا التعارض بين لجنة حيهم والسكان بحكم إلتزامهم بأهداف الجمعية بحسب رأیهم
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 المتواصل  بنخبة ساآني الحي، فمن خالل سعيها لجنة الحيوبخصوص عالقة أعضاء  

 أعضاء هذه اللجان بالنافذین في الحي من سكانه إلعانتها في تنفيذ لخدمة الحي وسكانه یتصل

برامجها، سواء تعلق األمر باالتصال بالجهات اإلداریة المختلفة، أو حتى للتأثير على أفراد الحي 

في حد ذاتهم عندما یتعلق األمر بالسلوآات والتصرفات الصادرة منهم وذلك من خالل عملها على 

 أننا في الواقع نجد بونا شاسعا بين هؤالء وهؤالء بسبب اعلين في الحي، إالإثارة وتجنيد الف

 سلمى مصيبحاألستاذة اختالف الذهنيات واالهتمامات وحتى األولویات، والى مثل هذا أشارت 

عند حدیثها عن مدى تالئم السكان بين مختلف مخبر اإلنسان والمدینة جامعة منتوري قسنطينة 

ت إلى إختالف ذهنيات السكان في هذه التجمعات الحضریة الجدیدة بين فئة الذهنيات، حيث أشار

وأخرى ویعود ذلك حسبها باألخص إلى مكان إقامتهم السابق إذ من الصعب مقارنة سكان األحياء 

الشعبية واألحياء الفوضویة واألحياء القصدیریة ببعضها البعض من حيث طبائعهم وسلوآاتهم 

  .  يئة التي سكنتها وتأقلمت معهاوالتي اآتسبتها من الب

 وبالنظر إلى إعتبار لجنة بين لجنة الحي والسكان بصفة عامةالعالقة وعلى العموم فإن 

الحي هي الممثل الشرعي والقانوني للسكان تجاه الجهات الوصية، فإنها تسعى إلى خدمتهم 

بعد ذلك في أن تنشأ عالقة ورعایتهم والتكفل بشؤون الحي السكني ومتطلباته، ومن ثم فال غرابة 

ما بين ساآني الحي وأعضاء لجنته، ونحن نجد هذه العالقة من خالل محاولة لجنة الحي إشراك 

 لالسكان في المشروعات الكبيرة والتي تمس الحي بأآمله والتي تهم آذلك معظم األفراد، مث

 وفي مادته ونها األساسيقانالخ، حيث أن من أهداف لجنة الحي آما جاء في ...النظافة والتشجير

  :األولى الفقرة الثانية والثالثة هي

  . إثارة إهتمام المواطنين حول األعمال المحلية التي تهدف لتحقيق الصالح العام للحي*         

 تجنيد المواطنين للمساهمة في تسيير الشؤون المحلية والمشارآة في خلق الظروف *         

  .المالئمة لذلك

خصوص فرق رؤساء لجان األحياء بين العالقة بين رئيس اللجنة والسكان، وبين وبهذا ال  

 من عينة الدراسة تقول بالعالقة % 33أعضاء اللجنة في عمومها والسكان، حيث آانت نسبة 

الجيدة في شقها المتعلق بعالقة رئيس اللجنة مع السكان مع ما في هذه اإلجابة من الميول الذاتية، 

 بخصوص عالقة أعضاء اللجنة في عمومهم مع السكان إلى آونها % 33سبة في حين تذهب ن

 المتبقية إلى آونها متوترة، وأرجع أحد المبحوثين ذلك بالقول % 33حسنة، في حين تذهب نسبة 
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أن لجنة الحي تمثل عمارة أو عمارتين فقط وال تمثل آامل الحي حيث أن أعضاء اللجنة وعند 

القاتهم ومعارفهم ویشكلون لجنة الحي بسبب زهد الكثيرین في اإلنتخاب یتجمعون بحسب ع

الترشح والعمل ومن ثم ال غرابة بعد ذلك في آون معظم األفراد ال یعرفون باقي السكان خاصة 

في خضم عدم معرفة السكان لبعضهم البعض وحتى الوقت الحالي، وهو نفس األمر الذي أشارت 

شارت إلى العالقات السطحية بين الجيران وعدم معرفة بعضهم  عندما أسعاد بن سعيد ستاذةإليه األ

  .البعض وتخوفهم من ذلك

 عضو ینتخبون من بينهم مكتب مسير، وهي 21وجود قائمة بـ  أن القانون یشترط وحتى  

  .آافية لتأسيس لجنة حي ومن دون إشتراط تمثيل آامل الحي

ا أي هذه العالقة مرتبطة بالطاقم  من الجهات الوصية إلى آونه% 50تذهب نسبة مقدرة بـ   

 یقولون بأنها % 17المسير في حد ذاته، ولكن بالرجوع إلى النسب األخرى نجد وأن هناك نسبة 

 تقول بأنها حسنة، ومن مجموع هذه النسب نقول بأن العالقة في % 17متوترة، مع بقاء نسبة 

 لهذه اللجان، آونه یسعى إلى مجملها متوترة وسيئة، وهي راجعة باألساس إلى الطاقم المسير

خدمة مصالحه ومصالح المقربين منه بأي طریقة، ویدعم هذا ما أشار به رئيس مكتب الجمعيات 

بمدیریة التنظيم والشؤون العامة للوالیة الذي صرح بأن هناك شكاوي تأتينا من المواطنين حول 

 تختلف وجهات النظر وتتأزم رؤساء هذه اللجان وحتى من أعضاء المكاتب المسيرة ذاتها عندما

  .األمور بينهم فينتقمون من بعضهم البعض بكشف المستور

 إلى أنه ال توجد عالقة % 35تذهب النسبة الغالبة من عينة الدراسة من السكان وبنسبة 

 % 24أصال بين لجنة الحي والسكان ذلك أن آل طرف مهتم بشأنه الخاص، في حين تذهب نسبة 

نظر إلى طبيعة األنشطة التي تباشرها لجنة الحي والتي في معظمها أنشطة إلى آونها حسنة بال

 من عينة الدراسة إلى آونها جيدة % 16مرتبطة بالنظافة والتشجير، وفي نفس اإلطار تذهب نسبة 

 إلى آونها % 16بالنظر إلى أهدافها النبيلة، وفي الجانب األخر تذهب نسبة أخرى تمثل أیضا 

 % 8لمصالحهم الشخصية باألساس، وتذهب نسبة  خدمة أعضاء لجنة الحي النظر إلىمتوترة ب

من عينة الدراسة إلى آونها سيئة بالنظر إلى المحسوبية التي ینتهجها أعضاء لجنة الحي في 

  .التعامل مع السكان والجدول التالي یبين ذلك
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  .  طبيعة العالقة بين لجنة الحي والسكان                                                     81:جدول رقم

  الفئات  أخرى  متوترة  سيئة  حسنة  جيدة

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

رؤساء 

  اللجان

2 33  2  33  /  /  2 33  /  /  

ممثلي 

الجهات 

 الوصية

/  /  1 17 1 17 1 17 3 50 

  41  41  16  16  16  16  26 26  /  / السكان

    

 من المبحوثين من رؤساء % 66ن لجنة الحي مع السكان أعربت نسبة بخصوص تعاو

لجان األحياء بوجود تعاون بين اإلثنين وذلك إلتزاما منها بأهدافها المسطرة وذلك من خالل الدفاع 

 منهم إلى عدم % 33عن مصالحهم، ومحاولة المساعدة بقدر اإلمكان، في حين ذهبت نسبة 

، لكن األساس عند بعض اللجان هو لتعاون الموجود شكلي فقطإلى أن االتعاون مرجعة ذلك 

  .مصالحهم الخاصة على وجه الخصوص

ونلحظ آذلك هنا بأن النسبة الغالبة من الجهات الوصية هي مع تعاون لجنة الحي مع سكان   

 آذلك ویرجع ذلك في إعتقادهم لكونها تمثل الحي مع الجهات الوصية لطرح % 66الحي وبنسبة 

تهم وإقتراح الحلول والدفاع عنها آما أشار بذلك عضو لجنة الشؤون اإلجتماعية، ثم أن هذا إنشغاال

التعاون یختلف بحسب األفراد ذاتهم ففيهم من یهتم بالجانب الخيري واإلنساني لمساعدة المحتاجين 

ضات وهذا ما والفقراء واألرامل، وفيهم من یهتم بالبيئة والتشجير بحسب مدیر القاعة المتعددة الریا

 بحيث یذهب رئيس مكتب الجمعيات % 33 به دائما، في حين تذهب نسبة تمثلالحظناه في األحياء حس

  .بمدیریة التنظيم والشؤون العامة إلى القول بأنها ال تتعاون مطلقا مع السكان بل همها مصالحها وفقط

السكان عينة الدراسة وبالرجوع إلى بيانات الدراسة الميدانية یتضح وأن نسبة آبيرة من   

، ذلك أنهم یعتقدون بأن هذه وجد تعاون بين لجنة الحي والسكان یذهبون إلى أنه ال ی% 51تقدر بـ 

، حتى أن الكثير منهم یصرح بأنه لم حها الخاصة ومصالح المقربين منهااللجان تسعى لخدمة مصال

نساء فالكل مشغول بنفسه  ال عند% 80یرها وحتى لم یسمع بها ونجد هذه النسبة ترتفع إلى 
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 منهم إلى تعاون لجنة الحي مع السكان وهذا ما هو متوقع منها % 48، في حين تذهب نسبة حسبهم

، وهي تعمل لتحسين صورة الحي ووضعيته ولكن حسب ا أنشئت أساسا لخدمة الحي وسكانهألنه

تهدئة الخصومات بين وآذا مساهمتها في  ،ل سعيها إلى نظافة الحي وتهيئتهالظروف وذلك من خال

  .السكان إلى جانب آونها تسعى وبالتعاون مع الجهات الوصية إلى القيام بشؤون الحي ومتطلباته

  .مدى تعاون لجنة الحي مع السكان بحسب النساء من السكان عينة الدراسة            19:جدول رقم

  المجموع  ال تتعاون مع السكان  تتعاون مع السكان  حتماالتاإل

 13 3 10  راراتالتك

 100 23 77 %النسبة  

  

  .              مدى التعاون بين لجنة الحي والسكان                                       20:جدول رقم

 %النسبة   التكرارات  الفئات

  رؤساء لجان األحياء  66 4  تتعاون مع السكان

  33 2  ال تتعاون مع السكان

ممثلي الجهات   66 4  تعاون مع السكانت

  33 2  ال تتعاون مع السكان  الوصية

  48 48  تتعاون مع السكان

  

  السكان

  51 51  ال تتعاون مع السكان

  

 من عينة الدراسة % 26ولكن في المقابل الحظنا ومن خالل الجدول الموالي أن نسبة 

هم ال یذهبون إليهم، تذهب إلى أنهم یرون لجنة الحي بحسب الحاجة، فإن لم تكن هناك حاجة لرؤیت

وتذهب نسبة أخرى مساویة لها إلى أنهم یرون لجنة الحي بحسب الظروف، أي إذا آانوا في حاجة 

إليها وسمحت لهم ظروفهم بذلك، وتذهب نسبة أخرى إلى أنها ترى لجنة الحي مرة في السنة 

 یرون لجنة  من عينة الدراسة إلى آونهم ال% 21، وفي نفس اإلطار تذهب نسبة % 14وبنسبة 

الحي مطلقا لكونهم ال یحتاجونها أو ال یعولون عليها، والمحصلة من مجموع النسب األربع والتي 

 ال یرون لجنة الحي إال عندما یحتاجون إليها فقط، في حين تذهب نسبة % 85تساوي ما مجموعه 

 على التوالي  إلى أنهم یرون لجنة الحي مرة في الشهر ومرة في األسبوع% 10 وآذا نسبة % 2
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وهذا في إعتقادنا دليل على إرتباط هؤالء المبحوثين من السكان بأعضاء من لجنة الحي وذلك 

  .بالنظر إلى تكرار عدد مرات الرؤیة للجنة الحي

  .                   مدى رؤیة المبحوثين من السكان للجنة الحي                         21:جدول رقم

مرة آل  االحتماالت

  أسبوع

مرة آل 

  شهر

مرة في 

  السنة

حسب 

  الظروف

حسب 

  الحاجة

  وال مرة

 21 26 26 14 2 10  التكرارات

 21  26  26  14  2  10 %النسبة 

  

ونفس األمر الحظناه من خالل أن النسبة الغالبة من عينة الدراسة تذهب إلى عدم تعاملها 

معتبرة من عينة الدراسة وتمثل ، وفي نفس اإلطار تذهب نسبة % 67مع لجنة الحي مطلقا وبنسبة 

 إلى عدم اإلجابة وهذه النسبة آذلك یمكن إعتبارها آذلك نتيجة لعدم التعامل مع لجنة % 7نسبة 

 من عينة % 25، في حين نجد نسبة تمثل % 74  إلىلالحي ومن ثم تصبح نسبة عدم التعامل تص

  .في مقدمتها قفة رمضان، وحمالت النظافة بتعاملها مع لجنة الحي، وفي أنشطة متنوعة نجد الدراسة تقول

  . مع لجنة الحيتعامل السكان                                                                   22:جدول رقم

 سبق وتعاملت مع   االحتماالت

  لجنة الحي

 لم یسبق وأن تعاملت 

  مع لجنة الحي

  المجموع  دون إجابة

 99 7 67 25  التكرارات

 99  7  67  25 %نسبة ال

  

   بنسبةكعلى أنه فيما یتعلق بطبيعة المعاملة ذهبت النسبة الغالبة إلى عدم اإلجابة وذل

 ونعتقد أن ذلك یعود إلى عدم التعامل مع لجنة الحي باألساس، إذ أنه وبالمقارنة مع إجابة % 41 

  من لم یجب آانت تمثلالسؤال السابق نجد أن نسبة الفارق بين من لم یتعامل مع لجنة الحي و

 نعتقد وأنهم عبروا عن إنطباعاتهم عن طبيعة % 33یمثل وهو ما ) 41 (-) 7 + 67(أي  % 74 

  .المعاملة مع لجنة الحي

 تذهب إلى آونها حسنة وذلك بالنظر إلى طبيعة األنشطة التي % 26ومن ثم نجد نسبة 

  في حين نجد نسبةت النظافة،  رعایة المحتاجين وحمالشكلت العالقة والتي تمثل في مجملها
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ال  تذهب إلى آونها سيئة بالنظر إلى إتجاه آل طرف إلى خدمة مصالحه الخاصة وإهم% 16 

 تذهب إلى آونها متوترة % 16ونجد أیضا في المقابل نسبة الطرف األخر إال في المناسبات، 

مشاآل التي تعني المواطنين بالنظر إلى األنشطة المناسباتية وطغيان المحسوبية وعدم اإلهتمام بال

بالدرجة األولى والتي تسبب المشاآل مثل عدم التدخل عند حصول التسربات للمياه الشروب أو 

  .لقنوات الصرف الصحي وترك األمر للمعنيين بذلك وهو ما یسبب توتر العالقة

انت  من عينة الدراسة والتي آ% 38تجدر اإلشارة آذلك إلى النسبة المعتبرة ممثلة في و

بدون إجابة آكل مرة بالنظر دائما إلى عدم تعاملهم مع لجنة الحي، والذین ليس لهم تصور لطبيعة 

وإذا إستثنينا هاته النسبة الغير معبرة نجد وأن ة بين السكان ولجنة الحي باألساس، العالقة القائم

ر راضين عن هذه  تذهب إلى القول بأنهم غي% 35النسبة الغالبة من عينة الدراسة والتي تمثل 

طریقة التعامل التي تتبعها لجنة حيهم معهم، إذ أنهم بدل من أن یخدموا هم السكان أرادوا من 

وفي المقابل لذلك عبرة نسبة ر عن ذلك غير واحد من المستجوبين، السكان أن یخدموهم آما عب

ي خدمة الصالح  من عينة الدراسة عن رضاها بطبيعة المعاملة التي تنتهجها لجنة حيهم ف% 26

  .العام وحتى في طریقة المعاملة الحسنة

  . الرضا عن طبيعة المعاملة                                                               23:جدول رقم

 راض عن طبيعة  االحتماالت

  المعاملة

 راض عن  غير

  طبيعة المعاملة

  المجموع   دون إجابة

 99 38 35 26 التكرارات

 99  38  35  26  %لنسبة ا

  

 من عينة الدراسة % 39ودائما نسبة معتبرة من عينة الدراسة لم تجب عن السؤال وبنسبة 

 بأنه % 32والتي تمثل في إعتقادنا الفئة التي لم تتعامل مع لجنة الحي باألساس، في حين نجد نسبة 

و إصالح قنوات صرف حل المشكل المتعلق بها بطریقة أو بأخرى، مثل إصالح سقف العمارة أ

المياه وما إلى ذلك من خالل تدخل الجهات الوصية المعنية وفي مقدمتها البلدیة، وفي المقابل نجد نسبة 

  . تقول بعدم حل المشكل المتعلق بها بالنظر إلى المحسوبية وقلة اإلهتمام الذي نجابه به% 28تمثل 
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  .حل المشاآل المطروحةمدى                                                                   42:جدول رقم

  المجموع   دون إجابة   لم یحل المشكل   حل المشكل  االحتماالت

 99 39 28 32  التكرارات

 99  39  28  32 %النسبة 

  

وفيما یتعلق بهل للجنة الحي دور في حل هذه المشاآل آانت إجابات المبحوثين 

رة إلى عدم اإلجابة عن هذا السؤال لعدم طرحها لمشاآلها على أي ذهبت دائما نسبة معتب:آالتالي

 من عينة % 36، في حين تذهب نسبة % 43آان آما عبر بذلك البعض من المبحوثين وبنسبة 

الدراسة إلى أن للجنة الحي دور في حل الكثير من المشاآل من خالل السعي لدى الجهات الوصية 

لعمارات، أو قنوات الصرف الصحي وحتى إیصال شبكاتها إن من خالل الدعوة إلصالح أسطح ا

  .للبعض من العمارات في بعض األحيان

 من عينة الدراسة إلى أنه ال عالقة للجنة الحي بحل % 20وفي المقابل لذلك تذهب نسبة 

هذه المشاآل آونهم یعتمدون على أنفسهم في حل مشاآلهم باألساس وآذا بالنظر إلى عدم فعالية 

  .جان في الميدان لكون أن الجهات الوصية لم تستجبهذه الل

  .   دور لجنة الحي في حل المشاآل                                                           52:جدول رقم

 للجنة الحي دور في   حتماالتاإل
  حل مشاآل الحي

 ليس للجنة الحي دور في 
  حل مشاآل الحي

  المجموع  دون إجابة

 99 43 20 36  اتالتكرار

 99  43  20  36  %النسبة 

  

وبالرغم من اإلجماع الحاصل حول تعاون لجنة الحي مع السكان، إال أن ذلك لم یمنع من   

حدوث التعارض بخصوص المصالح بين أعضاء لجنة الحي والسكان بحيث تذهب النسبة الغالبة 

بين مصالح لجنة الحي و  إلى إقرار حدوث التعارض % 66من رؤساء لجان األحياء وبنسبة 

مصالح السكان، ویعود ذلك بحسب رؤساء هاته اللجان في بعض األحيان إلى أعضاء اللجان ذاتها 

لما تطغى المصالح الشخصية والمحسوبية آما حدث في إعداد قوائم المستفيدین من قفة رمضان 

ر بإسم زوج إبنته وغيرها، حيث وجد من األعضاء من دفع ملف بإسمه وملف بإسم إبنه وملف أخ

وغيره آثير، وهذا دون ذآر أسماء المقربين إليه من السكان والجيران، آما حدث التعارض أیضا 
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بحسب أحد األعضاء عند جمع اإلشتراآات لتهيئة المحيط أین أراد آل واحد فيما بعد ترآيز 

من عينة  % 33األشغال والتهيئة من أمام بيته أو عمارته بالخصوص، في حين تذهب نسبة 

الدراسة إلى التأآيد على عدم حدوث مثل هذا التعارض بين لجنة حيهم والسكان بحكم إلتزامهم 

  .بأهداف الجمعية بحسب رأیهم

وبهذا الخصوص أجمعت آل عينة الدراسة من الجهات الوصية على حدوث تعارض بين   

  :ي وأرجع هؤالء هذا التعارض إلى ما یل% 100لجنة الحي والسكان وبنسبة 

 إنعدام مشاریع ملموسة قامت بها لجنة الحي، وفي هذا اإلطار قال رئيس مكتب الجمعيات *

 سنة عمل في هذا المجال عمري سمعت 15بمدیریة التنظيم والشؤون العامة للوالیة بأنه عندي 

  .بلجنة دارت مشروع واضح

ها إستغالل ممتلكات  السبب الثاني هو إتخاذ لجنة الحي آمطية لقضاء المأرب الشخصية، ومن*

وإستثمارات اللجنة في األغراض الشخصية، إلى جانب التمييز بين السكان بحسب ما أفادنا به 

  .عضو لجنة الشؤون اإلجتماعية

 والسبب الثالث هو أن إرضاء الناس غایة ال تدرك، خاصة في ظل اإلحتياجات الكبيرة للسكان *

  .في هذه التجمعات الحضریة الجدیدة

 المشاآل قد ال تتوقف عند هذا الحد فقد تصل إلى ما ال یحمد عقباه، وهذا ما أفادنا على أن  

به مدیر القاعة المتعددة النشاطات والذي هو في نفس الوقت نائب رئيس لجنة حي، والذي أشار 

إلى آثرة المشاآل وتراآمها، وتراآم الضغائن واألحقاد بين الطرفين حتى وصل األمر بالسكان 

 رئيس إحدى اللجان ونائبه، وآذا توصل األمر من جهة أخرى بلجنة حي أخر إلى الحل إلى ضرب

  . المسبق، وبقي الحي اآلن بدون تمثيل

ر من                        اك الكثي سكان ولخدمتهم باألساس إال أن هن ة لل وبالرغم من آون هذه األنشطة موجه

ه                   ا أشارت إلي ا م ك ومن بينه تاذة المعوقات التي تحول دون ذل سان      مصيبح  سلمى  األس ر اإلن مخب

ود         والمدینة جامعة منتوري قسنطينة      دة ویع ات جدی ساب عالق ة في إآت من آون أن هناك عدم رغب

ة واألصدقاء      بة في اإل  الرغ: ذلك إلى ما یلي    ات القدیم ة في عدم           آتفاء بالعالق ى الرغب دامى، وإل  الق

 التكيف مع الوسط الجدید     ىختالط نتيجة التخوف من بعضهم البعض، ونجد آذلك عدم القدرة عل          اإل

ك إل ة و   وذل اآن اإلقام تالف أم سبب اخ ذهنيات ب تالف ال ستویات   خ تالف الم ذا إخ ددها وآ تع

  .قتصادیةاإلجتماعية الثقافية واإل
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مخبر اإلنسان والمدینة جامعة منتوري   سعاد بن سعيداألستاذة  أیضا ذهبتلى مثل هذاوإ

 من المبحوثين یؤآدون أنه ال تربطهم أیة صلة % 66.67 دائما إلى التأآيد على أن نسبة قسنطينة

بجيرانهم وأن العالقات بينهم تكاد تكون منعدمة وأن آل فرد یخشى أن یخالط جيرانه لكي ال یقع 

في المشاآل، وأن عالقاتهم سطحية في معظمها ، لكن هذا ال ینفي وجود عالقات جيدة بين 

 األستاذة سعادن بنسب أقل،وضمن نفس السياق تذهب الجيران وأن أیضا هناك العالقات السيئة ولك

 و المساعدة وذلك بنسبة ن دائما إلى القول بأن عالقات الجيرة یغلب عليها طابع التعاوبن سعيد

 ثم تأتي بعدها الزیارات الطبيعية والعادیة ، مع بقاء نسبة تقول بالزیارات المصلحية % 54.17

 ولعل % 57.5س اإلطار وجود حوار بين الجيران وبنسبة ، والزميلة تؤآد في نف% 4.17وبنسبة 

هذه النسب تعطي داللة واضحة حول معرفة السكان لبعضهم البعض وإمكانية معرفة المعوزین 

منهم من غير المعوزین والذین هم في حاجة إلى المساعدة ممن هم ليسو في حاجة إلى المساعدة 

 هي % 42.5لحوار مع جيرانهم والمقدر نسبتهم بـ وان آان آذلك أن نسبة الذین یقولون بعدم ا

أیضا نسبة معتبرة وتعطي إمكانية مراجعة القوائم بالنسبة للمعوزین ومتابعتها باستمرار، إذ أن 

 ثم تأتي من بعدها % 43.47حوارات السكان آانت متعلقة بمشاآل الحي بصفة أساسية وبنسبة 

ن الجتماعية للسكان، وال شك أن ذلك آله من شأنه أ والتي تعنى باألمور ا% 21.73مباشرة نسبة 

  .جتماعية للسكانیعطي تصور واضح حول الوضعية اإل

عينة الدراسة وبنسبة السكان تذهب النسبة الغالبة من المبحوثين من وفيما یتعلق بالتمویل 

اللجان  إلى أنهم ال یمولون وال یشارآون في تمویل لجان األحياء إلنعدام الثقة في هذه % 71

وآونها تخدم مصالحها الشخصية، إلى جانب آونهم ال یعرفون أین تصرف هذه اإلشتراآات بسبب 

 من عينة الدراسة إلى آونهم % 28غياب التواصل بين لجنة الحي والسكان، في حين تذهب نسبة 

خير باإلضافة إلى آونها أعمال  یشارآون في تمویل لجنة حيهم بهدف اإلرتقاء بالحي وبنظافته،

  .یثاب فاعلها

  . في تمویل لجنة الحيالسكانمساهمة                                               62:جدول رقم

  المجموع  ال  نعم  االحتماالت

 99 71 28  التكرارات

 99  71  28 %النسبة 

  



ȃǻاȆاين                                                                                                                      الفصـل الǼيƫا ǬǶǤال  

 
183

 % 25على أن العالقة بين لجنة الحي والسكان یفترض بها أن تكون حسنة وهذا ما أشارة إليه 

من عينة الدراسة، من خالل هدفها إلى خدمة مصالح أهل الحي أجمع، ذلك أن السكان هم من 

إختارهم بحسب آفاءتهم وجدیتهم وأخالقهم، آما أنه على لجنة الحي أن تتكفل باإلنشغاالت الحقيقية 

 الحي للسكان، بالنظر إلى آونها همزة الوصل بين اإلدارة والمواطن، وذلك من خالل مشاورة أهل

ونخبته ومشارآتهم في آل صغيرة وآبيرة و التعاون المشترك فيما یخدم الصالح العام، باإلضافة 

إلى تفهم وضع الناس وحالهم منة خالل اندماجها في وسط السكان وتواصلها معهم في آل أنشطتها 

لوقت یجب أن وبرامجها وحتى أثناء التنفيذ على أن تكون هذه البرامج واألنشطة هادفة، وفي نفس ا

  تكون الحلول سریعة ومناسبة بما یعود بالفائدة على الحي وسكانه، على أن هناك نسبة تقدر بـ

 من عينة الدراسة ذهبت إلى آونها جيدة بالنظر إلى آون العالقات في مجملها محدودة %  18

ن أحد، وإلى وسطحية، وآذا بالنظر إلى إعتماد أفراد الحي على أنفسهم وعدم إنتظار المساعدة م

في دراستها  مخبر اإلنسان والمدینة جامعة منتوري قسنطينة  سلمى مصيبحاألستاذة مثل هذا ذهبت

عند إستفسارها عن قضاء وقت الفراغ وأنه یقضى من طرف أرباب األسر في العمل اإلضافي، 

الحي  من عينة الدراسة إلى أن العالقة بين لجنة %  15 جانب هذا ذهبت نسبة تقدر بـىوإل

والسكان ستضل متوترة بالرغم من إیجابياتها وهذا لكون عدم معرفة السكان لبعضهم البعض 

 إلى آونها % 9جيدا، وآذا لطغيان المصالح الشخصية، واإلنتهازیة، وإلى جانب ذلك تذهب نسبة 

  .ستكون سيئة بالنظر إلى الميول السياسية والحزبية

  .تصور عالقة لجنة الحي بالسكان                                                 03: رقمرسم بياني

0

5

10

15

20

25

30

35

جيدة حسنة سيئة متوترة ال توجد

  
  



ȃǻاȆاين                                                                                                                      الفصـل الǼيƫا ǬǶǤال  

 
184

ومجمل القول أن عالقة لجنة الحي بالسكان تتحدد في ضوء طبيعة األهداف المحددة سلفا   

من قبل المشرع من جهة، وآذا المسطرة من قبل الطاقم المسيرـ أعضاء المكتب ـ وفي ضوء 

 المعمول به من جهة أخرى، على أننا نلحظ أن هناك إجماع حول التعاون بين لجنة الحي التشریع

والسكان من قبل المبحوثين، ولكن في نفس الوقت هذا التعاون ال یلغي التعارض بين المصالح 

المختلفة لألطراف، على أن السكان من طبيعتهم حل مشاآلهم بأنفسهم وال یلجئون إلى لجنة الحي 

 القليل النادر، وحتى هذا القليل النادر في مجمله له عالقة بشكل أو بأخر بأعضاء لجنة إال في

الحي، ومن ثم نجد معظم المتصلين قد حلة مشاآلهم والتي هي في مجملها ذات طبيعة خاصة، ذلك 

أن أغلب السكان ال یمولون وال یشارآون في تمویل لجنة الحي، ولكنهم یعتقدون بأن عالقة لجنة 

  .حي بالسكان من الممكن أن تكون حسنة في مجملهاال

  :ـ عالقاتها مع الجهات الوصية3-2

إننا سنتطرق إلى الجهات الوصية من خالل آونها تشمل آل الجهات اإلداریة التي لها 

 والمواطن على السواء، ذلك أن من أهداف لجنة الحي العمل على تكثيف يعالقة بلجنة الح

 نوعية الخدمات المقدمة للحي في إطار تشاوري مالئم نلمواطنين، وتحسيالتشاور بين اإلدارة وا

  : أهم هذه الجهات على اإلطالق هيلمع السلطات المحلية المنتخبة واإلداریة، ولع

  :ـ الوالیة والمجلس الشعبي الوالئي1

كتب عتمادها أو عند سعيها لتجدید العهدة االنتخابية للموهذا راجع لكون لجنة الحي وقبل إ  

المسير تلجأ إلى مصالح الوالیة لطلب االعتماد أو لتجدیده وهي ملزمة قانونا بذلك وتحت طائلة 

العقاب القانوني، ثم هي بعد تتصل وفي إطار سعيها لتنفيذ برامجها السنویة بأعضاء المجلس 

ولة والسلطات الشعبي الوالئي لتنبيههم وتوجيههم إلى إحتياجاتهم وحاجة الحي السكني إلى إعانات الد

  .المحلية والوالئية وإلى أهمية المشاریع التنمویة بالمنطقة وعائداتها على الوطن والمواطن

  قسم علم اإلجتماع جامعة باجي مختار عنابة ليندة نصيباألستاذةذهبت وإلى مثل هذا   

 حيث أشارت إلى أنه وبحسب رأي رؤساء الجمعيات فإن عالقتهم بالسلطات العمومية تتميز

بطابعها اإلداري خاصة في ما یتعلق بتنظيم السير الحسن للوثائق المتعلقة بأنشطة الجمعيات 

اإلداریة في الدرجة األولى ثم فيما یتعلق بتلقي المعونات في الدرجة الثانية، ثم تأتي بعد ذلك 

  .العالقات الشخصية
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  :ـ البلدیة والمجلس الشعبي البلدي2

 بمصلح البلدیة المختلفة ل سعيها لخدمة الحي و سكانه، تتصأین نجد لجنة الحي ومن خالل  

من القائمين على النظافة إلى القائمين على المصالح التقنية إلصالح الطرقات والممرات داخل 

الخ، آما تتصل من جهة أخري بالمنتخبين المحليين القائمين على شؤون المنطقة ...الحي السكني

صيص اإلعانات بقدر حاجة الحي وسكانه، آما تعمل من جهة  وتخةلتوفير اإلمكانيات الالزم

  أخرى وبالتنسيق مع المنتخبين في إعداد قوائم المعوزین والمحتاجين على مستوى الحي السكني 

بحكم تواجدهم المستمر في الحي ومعرفتهم واحتكاآهم الشخصي والمباشر بهؤالء السكان، على 

ى هذه القوائم بعد ذلك وتعطي بطاقة معوز للمحتاجين، مع أن تصادق المصالح البلدیة المختصة عل

بقاء مسؤولية لجنة الحي قائمة، من خالل متابعة المعوزین وحالتهم وضمان آذلك متابعة تجدید 

هذه البطاقات، على أنه من بين األمور األخرى التي یشتكي منها المواطنون غياب المساحات 

  سلمى مصيبحاألستاذةفال، وهذا ما أآدته دراسة الخضراء ومساحات اللعب المخصصة لألط

والتي أشارت إلى وجود نقص في المساحات مخبر اإلنسان والمدینة جامعة منتوري قسنطينة 

           من السكان، ونقص في مساحات اللعب لألطفال وبنسبة% 90الخضراء وأقرت بذلك نسبة 

  . من السكان دائما% 96 

  :ـ مع الجزائریة للمياه3

فمع األشغال المستمرة والترقيعية في غالب األحيان، تظهر التسربات المستمرة للمياه إلى   

جانب عدم إتقان للعمل والسرعة في اإلنجاز وغياب الرقابة الفاعلة في الميدان عند اإلنجاز، آل 

هذا خلق مشاآل عویصة للسكان إن على مستوى الشرب أو على مستوى البرك واألوحال في 

ت وخاصة بالنسبة لألطفال المتمدرسين ومشكلة النظافة الدائمة والمستمرة لألمهات، وما الطرقا

یشتكي منه السكان هو هذا التسربات المتكررة والمستمرة ألیام وأسابيع، ثم یأتي بعدها هذه 

اإلنقطاعات في التزود بالمياه الشروب، حيث أصبح التزود بالمياه الشروب یتم ليوم في األسبوع 

  .رات عدیدة لسویعات فقطوم

  : ـ مع الجهات األمنية4

فمن خالل سعيها دائما المتواصل لخدمة الحي وسكانه، تتصل بهذه الجهات إلزالة بؤر   

الجریمة واالنحراف على مستوى الحي وذلك عن طریق التبليغ عن األماآن المشبوهة التي 

مخدرات، وحتى للشقق التي تستعمل یرتادها المنحرفون والتي تستعمل لشرب الخمر والقمار وال
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من قبل أصحابها أو من قبل مستأجریها في سلوآات مشبوهة وإقالق راحة السكان، ضف إلى ذلك 

دف طلب دوریات متكررة للحي ولألماآن المشبوهة هاته ووضعها تحت المراقبة وآل ذلك به

 مخبر  سلمى مصيبحاذةاألست نحرافات، والى هذا أیضا أشارتتأمين الحي من اإلعتداءات واإل

دم وجود األمن وفي المقابل  ع% 96حيث أآدت نسبة  اإلنسان والمدینة جامعة منتوري قسنطينة

عتداءات وسلوآات ال أخالقية وإنحرافية منتشرة في النسيج العمراني بعلي منجلي آما أن وجود إ

عتداءات آالسرقات اإلز العنف اللفظي لتمتد حتى إلى أنماط العنف منتشرة ومتعددة فهي تتجاو

وبذلك ... عتداء على الممتلكات لتصل أحيانا إلى القتل آما أنها تتجاوز اإلبوالخالفات والضر

  .تصل إلى القول بأن عنصر األمن مفقود

  :ـ مع إتصاالت الجزائر5 

وذلك من خالل السعي المستمر والمتواصل مع هذه الجهات لتزوید الحي وسكانة بما   

نحن في عصر السرعة والمعلوماتية، واإلسراع في مد التوصيالت الهاتفية یحتاجون خاصة و

وغيرها، حيث ومن مالحظاتنا الميدانية تبين لنا النقص في عدد الشبابيك والطوابير الكبيرة 

للمواطنين وهم ینتظرون دورهم خاصة عند نهایة وبدایة آل شهر وقبض األجرة، وعد وجود حتى 

  .ن على مستوى الفرع القدیمالكراسي لراحة آبار الس

  :ـ مع الجهات الصحية6

من خالل طلب التكفل التام والجيد بسكان الحي، وتوفير اإلمكانات المادیة والبشریة   

 یشكو سكان هذه التجمعات الحضریة الجدیدة من نقص فادح في العنصر ث لذلك، حيةالالزم

 من السكان قاطني هذه التجمعات، البشري من أطباء وممرضين وبما یتناسب مع العدد الكبير

ختصاصين من جهة  عن إنعدام اإلكبحيث وجدنا طبيب مداوم واحد، وخاصة في الليل، ناهي

نعدامها ألیام متوالية وتكرار هذا یتها ونقص حاد في األدویة لدرجة إوتعطل األجهزة وعدم آفا

  .األمر حتى أصبح أمر شائعا عند قاصدي هذه الجهات

  :ات التربویةـ مع الجه7   

 و التجهيزات الضروریة للمتمدرسين، إلى جانب قحيث یتصل بهذه الجهات لتوفير المراف  

لى جانب هذا الحظنا شكوى األولياء من نقل لزمات المدرسية من آتب وغيرها، وإتوفير المست

باب األمن ستتلثانویة الجدیدة خاصة في ظل عدم إأبنائهم إلى ملحقة اإلآمالية الجدیدة وآذا إلى ا
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آلية في محيط هذه التجهيزات الجدیدة بداعي الخوف على أبنائهم الصغار وآذا بعد المسافة 

  .وخاصة البنات منهم

  : ـ عالقتها مع المشرفين على التجهيزات الریاضية8

في مقابلتنا مع مدیر القاعة المتعددة الریاضات بعلي منجلي أشار لنا هذا األخير إلى وجود   

 هذه اللجان لتفعيل المشهد الریاضي بالمدینة من خالل إقامة وبرمجة دورات ریاضية مبادرات من

 بمفردها وإما بالتنسيق مع لجان األحياء األخرى وآذا اما بين األحياء وحتى داخل الحي نفسه، إم

اس  تنبيهنا إلى الجمعيات الثقافية وآون أنشطتها ثقافية باألسدالجمعيات الثقافية والریاضية، وعن

  .تجاهالحظنا إلى أن الكل ینشط وفي آل إأشار إلى التنسيق المتبادل فيما بينها،  على أننا 

 مخبر اإلنسان والمدینة جامعة منتوزري  سلمى مصيبحاألستاذةوفي هذا اإلطار أشارت   

 في دراستها وفيما یخص ممارسة السكان للریاضة أین أشارت إلى أن هناك نسبة آبيرة قسنطينة

سكان ممثلين في أرباب األسر تمارس الریاضة والبقية أقرت بأهميتها وأن ال وقت من ال

لممارستها بسبب االنشغال بالقيام بالعمل اإلضافي لسد حاجيات البيت، أما ما یتعلق بالشباب حسب 

دراستها دائما فالریاضة المفضلة لدیهم هي آرة القدم بالدرجة األولى ثم تأتي ریاضة آمال 

  .وآرة السلة بالنسبة لذوي المستوى التعليمي العالياألجسام 

  : ـ عالقتها مع المشرفين على التجهيزات الثقافية9

من خالل مالحظاتنا الميدانية تبين لنا قلة األنشطة الثقافية من جهة وضعف الحضور من   

  هناك ضعف واضح من حيث اإلعالم والملصقات وعدم وجود أماآن وال حتىنجهة ثانية، وآا

ال إألواح للملصقات اإلعالمية في هذه التجمعات الحضریة الجدیدة، وألن دار الشباب ال یؤمها 

ستثنينا أعضاء اللجان والجمعيات  السكان وخاصة آبار السن إذا ما إنسبة قليلة جدا من

وأصدقائهم، في حين یؤمها التالميذ والطلبة فيما یتعلق بالمكتبة ودروس اإلعالم اآللي وبعض 

  .نسوة إلى قاعة اإلیروبيكال

 داخل هذا ومن جهة أخرى الحظنا جمعية ریاضية تقوم بأنشطة تعليمية وثقافية وتنشط  

  .ستفسارنا منهم قالو أن المهم هو خدمة أهل الحي والمنطقة وأبنائهمالمرفق الثقافي، وعند إ

ة منتوري  مخبر اإلنسان والمدینة جامع سلمى مصيبحاألستاذةوفي هذا اإلطار أشارت   

 إلى نسبة آبيرة من السكان تقضي وقت فراغها في البيت وهذا راجع إلى النقص الكبير قسنطينة

الخ، وما یعزز هذه النسبة ...في مجاالت الترفيه المتمثلة في دور الشباب، قاعات الریاضة، مسرح
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فراغهم في هو فئة البنات التي تقضي وقت فراغها في البيت ، في حين یقضي بعض الذآور وقت 

  .أحيائهم القدیمة أین شكلت معظم عالقاتهم

  :ـ عالقتها بالمسجد آمؤسسة 10

  تأسيس اللجنة القاعدیة لمجلسسعت الكثير من لجان األحياء، خاصة في اآلونة األخيرة من  

 والذي یضم في عضویته آل من السيد إمام المسجد لمؤسسة المسجدسبل الخيرات آفرع تابع 

جنة الحي وآذا اللجنة الدینية للمسجد، والغرض من قيامه هو توفير اإلطار رئيسا وممثلي ل

القانوني لمؤسسة المسجد للقيام بدورها في مساعدة الفقراء والمحتاجين وذلك من خالل البحث 

تصال بإمام إلى ذلك سعت لجان األحياء إلى اإلوالتقصي عنهم وإعداد بطاقية بذلك، وباإلضافة 

معه ووضع برنامج مشترك للنهوض بالحي من خالل العمل التطوعي من جهة المسجد والتنسيق 

بحيث یقوم اإلمام من جهته بالوعظ واإلرشاد والتوجيه والتنبيه إلى خطر وحرمة المخدرات 

ینبه وینوه بأهمية التطوع وخدمة الصالح العام وما له من أجر أخرى والسلوآات غير السویة و من جهة 

  . سبحانه وتعالى، سواء تعلق األمر بحمالت النظافة أو بالتشجير وما إلى ذلكوثواب عند المولى 

 عند حدیثها عن دور المسجد في الحد من  سلمى مصيبحاألستاذةلى مثل هذا ذهبت وإ  

العنف حيث أشارت إلى أن آل المبحوثين من السكان أشادوا بدور المسجد الفعال في التخفيف من 

 طریق الوعظ واإلرشاد والتوجيه وتغذیة الروح باإلیمان، وغرس حدة ظاهرة العنف وذلك عن

فضائل األخالق والسلوك، فالفرد آلما آانت عالقته بالمسجد وطيدة آلما قل إهتمامه بتفاهات 

  .األمور ومن ثم بعده عن الرذیلة وتمسكه بالفضيلة

ة الحي باإلدارة  من رؤساء اللجان عينة الدراسة فيما یتعلق بعالقة لجن% 60تذهب نسبة   

إلى آونها سيئة في مجملها، على أنها إذا آانت موالية فهي أقل حدة وإن آانت غير ذلك فهي سيئة 

ومتوترة في غالب األحيان، ویرجع ذلك إلى طغيان المصالح الشخصية وإیثارها على سائر 

إحدى نتائج  إلى أنها حسنة، ونعتقد بأن ذلك هو % 40العالقات األخرى، في حين تذهب نسبة 

الفرز الذي یحدث في البدایة بين الموالين لإلدارة وغيرهم من لجان األحيان، فالموالين عالقاتهم 

  .باإلدارة حسنة وغير الموالين عالقاتهم سيئة ومتوترة في غالب األحيان

في حين تتضح من خالل بيانات الدراسة الميدانية وأن النسبة الغالبة من الجهات الوصية   

 تنظر إلى دورها آوسيط بالنظر إلى وعي أفراد الطاقم المسير % 67مستجوبين وبنسبة من ال

للجنة الحي بمهامهم ومسؤولياتهم، وواضح من ثم بأن األمر یختلف من لجنة حي إلى أخرى، وفي 
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نفس الوقت نلحظ محاولة إلخفاء الواقع أو التستر عليه من خالل هذه اإلجابة ذلك أن الواقع یشهد 

األنشطة مناسباتية، دون الحدیث عن الميوالت الحزبية واإلداریة، ثم إن إرجاع طبيعة الدور بأن 

إلى الوعي بالمهام والمسؤوليات دليل على سوء التفاهم ألن النشاط طوعي ویحتاج إلى التعاون 

 % 16والتفهم أآثر من إحتياجه إلى الوعي بالمهام والمسؤوليات، وفي هذا المضمار تذهب نسبة 

ویمثلها عضو لجنة الشؤون اإلجتماعية إلى القول بأنها تقوم بدورها آوسيط بصورة سيئة وذلك 

لكون أعضاء هاته اللجان غير أآفاء، وباإلضافة إلى ذلك یحاولون خدمة أغراضهم ومصالحهم 

 إلى القول بأنها تقوم بدورها آوسيط بصورة حسنة، % 16الخاصة فقط، في حين تذهب نسبة 

ا القول مندوب القطاع الحضري، وإن آنا ال نعتقد بأنها تقوم بدورها على أآمل وجه فإننا ویمثل هذ

یمكن أن نفسر اإلتجاه الذي ذهب إليه مندوب القطاع إلى المكانة التي یحتلها والتي تجعل ممثلي 

للجان تسعى اللجان یتعاملون معه بتقدیر و إحترام خاصة في ضوء اإلشارات الكثيرة التي تقول بأن هذه ا

  . للتقرب من الجهات الوصية رغبة في خدمة مصالحها الشخصية ولو على حساب مصالح السكان

  أما فيما یتعلق بالسكان فإن الشيء المالحظ أوال هو هذه النسبة الكبيرة والتي تمثل نسبة

 لجنة  من عينة الدراسة والتي تقول بأنها ال تدري أو ال تعرف إن آانت هناك عالقة بين% 26 

الحي واإلدارة أم ال، وهذا في إعتقادنا راجع إلى نقص اإلهتمام وإلى الالوعي من قبل السكان من 

جهة وإلى عدم قيام هذه اللجان بدورها في التوعية وفي إثبات وجودها في الميدان، وإذا أضفنا 

 من عينة % 44 والتي تقول بأنه ال توجد عالقة بين اإلثنين ومن ثم تصبح النسبة % 18نسبة 

الدراسة تجهل طبيعة العالقة بين لجنة الحي واإلدارة وهذا دليل على نقص اإلهتمام والالوعي 

  .وآذا غياب المبادرات الميدانية

 تذهب إلى آونها حسنة بالنظر إلى رغبة رؤساء لجان % 22في الوقت الذي نجد نسبة 

 تقول بأنها % 10سيط، ونجد نسبة األحياء في خدمة مصالحهم الخاصة، باإلضافة إلى دورها آو

  .جيدة بالنظر قيام لجنة الحي بدورها آوسيط بصفة جيدة

 إلى آونها متوترة بالنظر إلى الميول الحزبية وعدم التواصل، وفي % 14 فيما تذهب نسبة 

 إلى آونها سيئة بالنظر إلى إرادة آل حزب تكسير الطرف األخر % 8نفس اإلطار تذهب نسبة 

  .سير مبادرات اللجان التي تسير في فلكهمن خالل تك
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  .طبيعة العالقة بين لجنة الحي واإلدارة                                              72:جدول رقم
  الفئات  مجموع  أخرى  متوترة  سيئة  حسنة  جيدة

 % % التكرار %  التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

رؤساء 

  اللجان

/ /  2 33 1  16/  /  3 50100 

ممثلي 

الجهات 

 الوصية

/  /  1 16 1  16/ / 4 67100  

 4599 1445 14 8 8 22 22  10  10 السكان

  

 % >67وبخصوص مدى إرتباط عالقة لجنة الحي باإلدارة بدورها المطلبي ذهبت نسبة   

لها من رؤساء اللجان إلى آونها ليست مرتبطة بدورها المطلبي بالضرورة، فالعالقة في مجم

تبادلية حيث تتصل لجان األحياء باإلدارة بمناسبة دورها المطلبي آما تتصل لقضاء حاجياتها 

الخاصة وتتصل إذا تعلق األمر بالدعوات التي توجه لها من اإلدارة، وآما یقول أحد رؤساء هاته اللجان 

سة على ربط العالقة  من عينة الدرا% 33نتعاون معها ونطالبها في نفس الوقت، في حين إقتصرت نسبة 

  .  بالدور المطلبي وهذا في إعتقادنا راجع إلى إختالف الميول وتوتر عالقتها بممثلي الجهات الوصية

وتتضح من بيانات الدراسة الميدانية أن إجابات المبحوثين بخصوص آون عالقة لجان   

 وإن % 60بة األحياء ليست مرتبطة بالضرورة بدورها في الدفاع عن مصالح الحي وذلك بنس

إختلفت المبررات بعد ذلك، بحيث یذهب البعض وفي مقدمتهم مدیر القاعة المتعددة الریاضات إلى 

أن بأن عالقة لجان األحياء باإلدارة ال یحكمها الدفاع عن مصالح الحي لوحده، إذ قد تتصل لجنة 

 في حد ذاته آما هو الحي باإلدارة لمجرد أن اإلدارة طلبت ذلك ولو آان األمر ال یتعلق بالحي

الشأن عند زیارة فخامة رئيس الجمهوریة، ویذهب أخر إلى القول بأن بعض الجمعيات حبر على 

 أجابت بأنها مرتبطة % 40ورق ونجدها في المناسبات فقط، في حين نجد نسبة أخرى تمثل 

  .بالدفاع عن مصالح الحي ویرجعون ذلك لكونها تمثل الحي وهذا هدفها األساس

ء المالحظ هنا هو تقارب النسب الثالث والتي تكاد تكون متساویة، والتي تذهب في والشي

 وبين التي تذهب إلى آونها % 32إتجاهات ثالث بين آونها مرتبطة بدورها المطلبي وبنسبة 
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 % 34ليست مرتبطة تماما بدورها المطلبي وإنما هي مرتبطة بمصالحها الخاصة وذلك بنسبة 

   نسبة من بين النسب الثالث، وهي بعد ذلك تقریبا نفس النسبة والتي تمثلوهي في الواقع أآبر

 والتي تذهب إلى أنها ال تعرف أساسا طبيعة هذه العالقة وسبب إرتباطها هذا، وهذا األمر % 33 

  .هو دليل عدم اإلهتمام والالمباالة من قبل السكان بدور وطبيعة عالقات لجنة الحي

  .   صفة اإلرتباط لجنة الحي باإلدارة                                               82: رقمجدول
  السكان الجهات الوصية  رؤساء اللجان  الفئات

  نعم 32 / 2  التكرار

% 33  /  32  

 34  /  /  التكرار

مرتبطة 

بالدور 

  ال  المطلبي

% /  /  34  

  نعم  / 2  /  التكرار

% /  33  /  

  /  /  /  التكرار

مرتبطة 

بالدفاع عن 

مصالح 

  الحي

  ال

% /  /  /  

  ال أعرف 33  /  /  التكرار

% /  /  33  

  أخرى  / 2 4  التكرار

% 67 33  /  

  

یتضح من خالل بيانات الدراسة الميدانية وأن نسبة آبيرة من الجهات الوصية عينة الدراسة   

لكون المبادرات  ترجح آون التعاون یكون أحيانا فقط، وهذا راجع في إعتقادهم % 80تتمثل في 

تأتي من الجهات الوصية فقط وفي مقدمتها البلدیة وهذا في غالب األحيان، وعندها تطلب من لجان 

 واألحياء المساعدة خاصة إذا ما تعلق األمر بمصلحة الحي وسكانه، من النظافة إلى التشجير أ

 إلى أن % 20 إصالح المحيط وما إلى ذلك أن اللجان لها نشاط تطوعي، في حين تذهب نسبة

هناك تعاون بين اإلدارة ولجان األحياء بصفة دائمة وخاصة في المناسبات الوطنية وفي مقدمتها 

  .زیارات فخامة رئيس الجمهوریة

بخصوص حدود العالقة بين لجان األحياء واإلدارة والتي إرتبطت منذ البدایة بالميول   

 في حدود التنسيق % 66إنها آانت وبنسبة اإلداریة والحزبية، وبالمصالح الشخصية في أساسها ف
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المرتبط بالمبادرات التي تطلقها البلدیة خاصة إذا ما تعلق األمر بقفة رمضان والمخطط األزرق 

، أما ما عدى هذا فالعالقة سطحية إلى أبعد الحدود، وهذا ما أجابت به نسبة ا عملية التشجيروآذ

  . من عينة الدراسة المتبقية% 33

باتي  أجمعت عين   سيق مناس م تن سيق ه ان أن التن اء اللج ن رؤس وثين م ن المبح ة م ة الدراس

 وذلك أن المبادرات التي تطلقها الجهات الوصية وفي مقدمتها البلدیة والتي تطلب               % 100وبنسبة  

اعي                    دخول اإلجتم ة رمضان وال فيها التنسيق والمساهمة تكون في العادة مناسباتية مرتبطة في الغالب بقف

   . الموالي یثبت ذلكلسي وآذا عملية التشجير، أما ما عدى ذلك فال تنسيق یذآر والجدووالمدر

 من عينة الدراسة إلى % 66وبخصوص متابعة لجان األحياء لنشاط اإلدارة ذهبت نسبة   

القول بأنها تتابع نشاط الجهات الوصية من خالل اإلتصال بها وتنبيهها إلى مواطن الخلل و 

ات المقدمة سؤاءا اإلداریة أو ما تعلق بالنظافة والتطهير أو ما تعلق باإلنارة القصور في الخدم

العمومية وحتى التسربات الحاصلة في قنوات المياه الصالحة للشرب وحتى قنوات الصرف 

الصحي وغيرها، بحيث تعمل هذه اللجان على لفت الجهات المعنية إلى مواطن القصور وإلى 

ت المعنية إلى السكنات والمحالت التي لم تستغل بعد والتي إتخذت جانب هذا تلفت نظر الجها

آأوآار للجریمة واإلنحراف، باإلضافة إلى لفت إنتباه ممثلي البلدیة بحكم آونهم ممثلين للمواطنين 

 لعدم المتابعة، وأرجعت % 33حضریة الجدیدة، في حين ذهبت نسبةعلى مستوى هذه التجمعات ال

ء الحال على حاله رغم النداءات المتكررة، وهذا بالرغم من إجماع ذلك لعدم جدواها وبقا

على أن للجان األحياء الحق في المتابعة بناء على قانونها األساسي % 100المبحوثين وبنسبة 

  .وأهدافها المصادق عليها طبقا للقانون من قبل الجهات المختصة

بعة لجان األحياء ألنشطة وهناك إجماع أیضا بخصوص هذه النقطة والمتمثلة في متا  

 ویعود ذلك في إعتقادنا إلى % 100المرافق الموجودة في مجال تواجدها ونشاطها وذلك بنسبة 

إرتباط أنشطة هذه المرافق بالحياة اليومية للمواطن، وآذا إلحتمال قضائها للمصالح الشخصية، 

ال الشكوى لدى المرؤوسين، ویكون ذلك بلفت النظر أو بالشكوى إلى المسؤولين، وإذا توصل لما 

مع إشارتهم إلى أن هناك نوعين من الجمعيات التي ینبغي تمویلها لتمكينها من تحقيق أهدافها، 

ولكن نجدها ال تمول بالرغم من أهميتها القصوى للنهوض بهذه التجمعات الحضریة الجدیدة وهما 

يدهم على أن اللجان الفاعلة والتي لجان األحياء وجمعية أولياء التالميذ، وباإلضافة إلى ذلك تأآ

  .تثبت وجودها آلمتها مسموعة ومن ثم یمكن أن تعمل الكثير
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 بأنهم ليس لدیهم % 100وهنا أیضا نلحظ إجماع من رؤساء اللجان عينة الدراسة وبنسبة   

 اإلمكانيات الكافية لتنفيذ برامجهم، بل أآثر من ذلك ذهبوا إلى إنها ال توجد أصال، فالقانون ال

یعطي تمویل، والسكان هم أزهد ما یكونون في دفع اإلشتراآات، ثم إن الحساب عسير عندهم آما 

أشار لنا به أحد رؤساء اللجان باإلضافة إلى اإلتهامات الكثيرة، وفوق هذا هم أصبحوا ال یجمعون 

اإلشتراآات أصال، ثم هم یقولون أن ظروف العمل أصال غير موجودة وال یوجد حتى مقر 

 هذا فناك محاولة تستحق الذآر آما قيل لنا وتتمثل في مبادرة لجنة حي عدل إذ عجتماع، وملإل

 الخاصة وبمساهمة أحد سكان الحي من إختيار قطعة أرضية ودراستها وتقدیم اقامت وبإمكانياته

  . جنةملف للبلدیة إلعتماد ملعب حي وقد إستجابت البلدیة لهذه المبادرة آما صرح لنا بذلك رئيس الل

لكون البعض إنتبه إلى مسألة التمویل هنا ینبغي التنبيه وفيما یتعلق بالتمویل بادى ذي بدء   

حي ـخدمة الـج لـ األمر من جانب توجيه البراموأنه ال تمول لجان األحياء وفيه من نظر إلى

 تكن  بكون التمویل في مجمله مرتبط بالميول إن لم% 100نسبة ـاءت الـم جـن ثـعني، ومـالم

ميول إداریة فهي ميول حزبية أو ميول لنوعية األنشطة والبرامج، في حين تستثنى فعالية هذه 

اللجان في الميدان ألن األمر مرتبط بأهداف محددة سلفا، واإلمكانات محدودة وغير آافية وال 

والذي هو ذاته تسمح باإلستجابة لمطالب لجان األحياء آما أفادنا به مدیر القاعة المتعددة النشاطات 

أحد أعضاء هاته اللجان، وحتى نوع النشاط الذي تقوم به لجنة الحي والذي یتطلب اإلعانة والدعم 

  .مرتبط بما سطرته اإلدارة في برنامجها السنوي أو حتى المناسباتي

ومن آل ما سبق یمكن القول بأن عالقة لجنة الحي بالجهات الوصية مرتبطة أساسا بالميول   

الشخصية، وهي سيئة في غالب األحيان، ذلك أنها ليست مرتبطة بدورها المطلبي فقط، والمصالح 

فقد تكون مرتبطة بالميول والمصالح المتبادلة، وحتى الميول والمصالح الحزبية، وحتى أن التعاون 

الموجود بينهما هو تعاون مناسباتي بحسب األنشطة المقامة والتي هي في مجملها بطلب من 

وصية، ومن ثم یتبين طبيعة التنسيق القائم بينهم، والذي هو آذلك مناسباتي أیضا، في الجهات ال

حين تتابع هذه اللجان أنشطة المرافق اإلداریة المختلفة بحكم إرتباطها الوثيق بالحياة اليومية 

 تمویل، دللمواطن، وذلك من خالل اإلتصال والتنبيه إلى مواطن القصور والخلل، ذلك أنه ال یوج

وال توجد إمكانيات آافية لهذه اللجان، وما هو موجود هو توجيه لألنشطة والبرامج ألحياء معينة 

  .من حيث النظافة مثال حيث یتم الترآيز على مراآز األحياء وترك األخرى
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  : عالقاتها مع األحزاب السياسية-3-3

ضریة الجدیدة بعلي إن من أهم الصعوبات التي تواجه نشاط لجان األحياء في التجمعات الح  

منجلي هي هذا الخلط المقصود بين النشاط الجمعوي بما فيه نشاط لجان األحياء والنشاط السياسي، 

فهذا الدمج بين النشاطين هو في حقيقة األمر إفراغ لنشاط لجان األحياء من محتواه، وفوق هذا 

 من المالحظ أنه وفي إطار  إلى ذلك فانةزیادة الطين بلة من خالل تنفير الناس منه، وباإلضاف

التنافس بين األحزاب السياسية وخاصة الممثلة في المجلس الشعبي البلدي والوالئي أنها تسعى إلى 

 والنشطة في لستمالة لجان األحياء القائمة بالفعحياء موالية لها، وحتى تسعى إلى إتأسيس لجان أ

ن األحياء في حد ذاتهم والذین یسعون هم ستثنينا ميول ورغبات أعضاء لجا هذا إذا إلالميدان، وآ

م مع المنتخبين المسئولين تصالهم وتحالفهاء ذلك وإآذلك إلى الحصول على مكاسب خاصة من ور

لى صراعها لة إلى تشتت هذه اللجان من جهة وإوهذا التنافس المحموم سيؤدي ال محاعن ذلك، 

فيما بينها لقطع الطریق عن اللجان فيما بينها من جهة أخرى، والى محاولة تشكيل التكتالت 

المنافسة لها من جانب أخر، حتى أن األمر وصل إلى حد التراشق باأللفاظ والشتائم وتبادل 

االتهامات، وفي هذا اإلطار سعت بعض اللجان وبإیعاز من األحزاب السياسية إلى تشكيل تكتالت 

جاح هذه المبادرات اعتبار أن نغير رسمية لقطع الطریق عن المبادرات الحزبية األخرى على 

ن آانت فير الصالح العام تعنى فشل الحزب المنافس ومن ثم یسعى وبكل ما أوتي الحزبية حتى وإ

  .من قوة إلى تكسير وتحطيم هذه المبادرات

نه من جهة أخرى قوبلنا بالرفض المطلق لعالقة هذه اللجان باألحزاب السياسية من على أ  

ظاتنا المباشرة في جولتنا الميدانية في هذه التجمعات الحضریة الجدیدة قبل األعضاء، لكن مالح

نتخابات المحلية البلدیة والوالئية نتخابية لإلوالتي قادتنا إلى ألواح اإلعالنات الخاصة بالحملة اإل

المختلفة المشارآة في دلتنا إلى ترشح العدید من رؤساء وأعضاء هذه اللجان في قوائم األحزاب 

نتخابية، وباإلضافة إلى ذلك ومن خالل تجوالنا في الشوارع الرئيسية لهذه التجمعات ة اإلالعملي

الحضریة الجدیدة الحظنا مشارآة العدید من أعضاء لجان األحياء وحتى الجمعيات المختلفة في 

تنشيط وتحریك الحمالت االنتخابية وتوزیع المناشير اإلعالمية وإلصاق الملصقات الخاصة 

  .ب السياسية و لمختلف التشكيالت الحزبيةباألحزا

 إلى آونها % 67تذهب النسبة الغالبة من رؤساء لجان األحياء عينة الدراسة وبنسبة 

تشارك فعال في صياغة وإعداد برامج حزبية، وإن إختلفت طبيعة المشارآة من لجنة إلى أخرى، 
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رؤساء من هو مناضل بالبطاقة حيث ذهب أحد رؤساء هاته الجان إلى التأآيد على أن هناك من 

في هذه األحزاب، وهناك حتى من ترشح في اإلنتخابات المحلية، ومن ثم فمما الشك فيه بحكم 

عضویتهم في هذه األحزاب وبحكم رئاستهم للجان األحياء من جهة أخرى وإطالعهم على 

اء وآذا الحلول وضعيات هذه األحياء أن یكونوا أدرى من غيرهم على بلورة تصور عن هذه األحي

الممكنة في الميدان، ویذهب فرد أخر إلى التأآيد على أنه وجهت إليه الدعوة في إحدى المناسبات 

  .إلى حضور ندوة علمية لدراسة مشاآل األحياء بالمدینة الجدیدة علي منجلي

 إلى عدم المشارآة في صياغة وإعداد البرامج الحزبية بحكم آونهم % 33في حين تذهب نسبة 

    .ما یقولون جمعيات إجتماعية وال عالقة لهم بالعمل السياسي على حد قول أحدهمآ

وإلى هذا ذهب رئيس مكتب الجمعيات بمدیریة التنظيم والشؤون العامة لوالیة قسنطينة إلى 

للمساجد التي یبقى ستثناء، ما عدى الجمعيات الدینية لجمعيات لها خلفيات سياسية بدون إأن آل ا

ن آنا ال نشاطره الرأي بخصوص ما ذهب إليه وعلى األقل فيما یخص الجان  وإهدفها واضح،

ب الذات الدینية للمساجد بحيث یصدق عليها ما یصدق على غيرها فحتى هذه األخيرة إعتراها ح

  .  نفراد بالرأي والسلطة وتهميش المخالفين في الرأيوالزعامة وحب الظهور واإل

 أآد لنا هذا ولي مع مندوب القطاع الحضري لعلي منجلين لقاءنا األوإلى جانب هذا فإ  

 بأنفسنا رتباط الحاصل بين العمل والميول السياسية، حيث أنه وبمجرد تعریفهاألخير أیضا هذا اإل

أننا بالرغم من  وهذا ، في إطار هزلينتمائنا الحزبي مباشرةوحاجتنا توجه إلينا باإلستفسارعن إ

  . الحزبيعالقة لنا بالنشاط ال ابحث علمي متعلق بإنجاز مذآرة ماجستير، وأننجئنا في إطار أعلمناه بأننا 

 إلى % 100 جميع أفراد عينة الدراسة من الجهات الوصية وبنسبة بوفي هذا اإلطار یذه

وجود عالقة بين لجان األحياء واألحزاب السياسية، وإن لم تكن مع اللجنة آلجنة فمع رئيسها، أو 

لمسير، وإن إختلفوا فيما بينهم من حيث آون هذه العالقة معلنة أو مستترة، فهم مع أعضاء مكتبها ا

وإن آانوا یؤآدون الميوالت السياسية فهم یقولون بأن البعض لهم عالقات واضحة والبعض األخر 

مخفية ودليل ذلك ترشح البعض من رؤساء هذه اللجان في اإلنتخابات المحلية األخيرة، أما أسباب 

عها البعض وفي مقدمتهم مندوب القطاع الحضري الذي یرجع إلى تفهم األحزاب ذلك فيرج

السياسية لطبيعة النشاط الجمعوي ولجان األحياء على وجه الخصوص، باإلضافة إلى مساندتها 

ومساعدتها في تنفيذ برامجها السنویة، ومنهم من أرجعها إلى ميول رؤساء لجان األحياء في حد 

 الميول غير معلنة في آثير من األحيان، آما أن هناك من یذهب إلى سعي ذاتها وإن آانت هذه
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األحزاب السياسية في حد ذاتها إلى تشكيل تكتالت خفية من بين هذه اللجان أو على األقل ضمان 

والئها، آما تسعى األحزاب السياسية في بعض األحيان إلى الدفع بمناضليها إلى تأسيس لجان 

  .ل اإلنخراط فيها ومحاولة توجيهها بما یخدم مصالحهااألحياء أو على األق

 تؤآد % 48من بيانات الجدول الموالي تتضح وأن نسبة آبيرة من السكان المبحوثين وتبلغ 

وجود العالقة بين لجان األحياء واألحزاب السياسية، ویذهب البعض منهم إلى أن عمل لجان 

مالحظ من خالل المشارآة في تنشيط الحمالت األحياء هو سياسي بالدرجة األولى، وهذا هو ال

  .اإلنتخابية لألحزاب السياسية و في ظل حریة اإلنتماء السياسي األفراد

 إلى القول بأن لجان األحياء ال تربطها أیة عالقة باألحزاب % 29في حين تذهب نسبة 

 إرتباطات بأحزاب السياسية، ویتضح من خالل آل هذا أن هناك النسبة الغالبة من لجان أحياء لها

سياسية معينة بإختالف توجهاتها، وإن آان هذه العالقة غير واضحة للعيان عند البعض ومكشوفة 

عند البعض األخر، لكن في المقابل هناك أیضا لجان أحياء ليست لها عالقة أو إرتباط بأحزاب 

  . سياسية، وهذا ما تؤآده إجابات المبحوثين من السكان عينة الدراسة

 من عينة الدراسة لم تجب على السؤال وهذا راجع في % 22هذا تبقى نسبة تمثل ومع 

إعتقادنا للتخوف من السؤال في حد ذاته من جهة وإلى عدم معرفة البعض ألعضاء لجان األحياء، 

  .وآذا إلى عدم اإلهتمام بلجان األحياء في حد ذاتها

  .عالقة لجان األحياء باألحزاب السياسية                                                     92:جدول رقم
نعم لها عالقة 

  باألحزاب السياسية

ليس لها عالقة 

  باألحزاب السياسية

  الفئات  مجموع  ال أعرف

 %  %  التكرار %  التكرار %  التكرار
رؤساء 
  اللجان

4 67  2 33 /  /  100 

الجهات 
  الوصية

6 1000 0 /  /  100  

  99 22 22 29 29  48 48  السكان
 

 من الجهات الوصية إلى أنها ال % 60 ذهبت نسبة ةبالنسبة لموضوع الخلفيات اإلیدیولوجي  

تظهر في الميدان بمعنى أنها غير موجودة، لكنهم في نفس اإلطار یؤآدون الميول السياسية 

 إلى وجود الخلفيات % 40الواضحة للعيان وفي إتجاه تيار معين، في حين تذهب نسبة 
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، ویؤآدون ذلك من خالل إتخاذها آغطاء من أجل تدعيم األحزاب السياسية وتعبئة ةیولوجياإلید

  .السكان في المواعيد اإلنتخابية

من أهم الصعوبات التي تواجه نشاط لجان األحياء في التجمعات الحضریة الجدیدة بعلي   

على وجود عالقة بين منجلي هو هذا الخلط بين النشاط الجمعوي والنشاط السياسي، فالكل یجمع 

لجان األحياء واألحزاب السياسية وإن آانت هذه العالقة بينة وواضحة للعيان في معظم األحياء 

عند البعض نجدها مستترة عند البعض األخر، فالبعض من أعضاء لجان األحياء یخفي ميوله 

یخفي ميوله  والبعض األخر على العكس من ذلك، بحيث ةالسياسية ویظهر ميوله اإلیدیولوجي

  .  ویظهر ميوله الحزبيةةاإلیدیولوجي

  :ـ عالقاتها مع بعضها البعض4 -3

 إلى آون % 67تذهب النسبة الغالبة من رؤساء لجان األحياء عينة الدراسة وبنسبة 

عالقاتهم حسنة محكومة بالعالقات الشخصية التي تربط بين رؤساء هاته اللجان من خالل التنسيق 

أحدهم ذهب إلى القول بأنه آانت هناك محاولة لبعث تنسيق فيما بينهم، لكن والتشاور، حتى أن 

  .الفكرة تكسرت بسبب ضن البعض بأن لها بعد سياسي

 مثل هذه العالقات التي تربط بين د إلى آون أنه ال توج% 33وفي المقابل ذهبت نسبة 

  .لجان األحياء وذلك لطغيان الميول السياسية والحزبية على أنشطتها

 إلى القول بأنه ال توجد % 67یذهب أغلبية المبحوثين من ممثلي الجهات الوصية وبنسبة   

عالقة بين هذه اللجان وبعضها البعض، وإختلفوا بعد ذلك في أسباب ذلك فمنهم من أرجع ذلك إلى 

غياب اإلطار القانوني الذي یجمعها، ویذهب رئيس مكتب الجمعيات بمدیریة التنظيم والشؤون 

 في شكله الحالي ال یسمح بإیجاد تنسيقيات تجمع بين هذه اللجان القانون ة والذي یؤآد بأنالعام

بسبب تحدید المدة بسنة فقط بالرغم من أنها یمكن أن تجدد، والسبب في إعتقاده هو قطع الطریق 

 في حين تذهب، من أمام األحزاب السياسية حتى ال تسيطر على تنسيقيات لجان األحيان وتوجيهها

 إلى آون العالقة حسنة من خالل التعاون فيما بينها في بعض األحيان، على أن هذا % 16نسبة 

 وبطبيعة الحال واألمر هذا أن یكون ةالتعاون مرتبط في مجمله بحدود الميول السياسية واإلداری

نعتقد  جيدة تماما لكون أنه وحتى في إطار هذه التكتالت ال تالتعاون وتكون العالقة حسنة وليس

بعدم وجود خالفات خاصة في ظل طغيان المصالح الشخصية، في حين نعتقد وفي ظل وجود هذه 

  .اإلختالفات أن تكون العالقة متوترة مع اللجان التي تخالفهم في اإلتجاه، وال یكون التعاون أصال
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ـ              جد   ال تعرف إن آانت تو     % 50و لكن المالحظ هو أن النسبة الغالبة من عينة الدراسة وب

ان    ام بلج دم اإلهتم ى ع ك إل رد ذل اء األخرى، وم ان األحي يهم ولج ة ح ين لجن ة ب د عالق أو ال توج

ا  % 26األحياء في حد ذاتها وآذا بأنشطتها، وفي هذا اإلطار أیضا أجابت نسبة          من عينة الدراسة إلى أنه

  .بادرات الملموسةال توجد عالقة بين لجان األحياء، وعلى األقل في الميدان وذلك بسبب غياب الم

 إلى أن عالقة لجان األحياء فيما بينها حسنة على العموم ذلك % 15في حين تذهب نسبة 

 من عينة الدراسة إلى القول % 3أن لكل لجنة حي مجالها الخاص للنشاط، في حين تذهب نسبة 

وفي نفس بأنها جيدة بحكم العالقات الشخصية لرؤساء هذه اللجان المتعاملة مع بعضها البعض، 

الوقت تذهب نسبة مماثلة إلى القول بأنها سيئة بالنظر إلى سؤء التفاهم وإختالف وجهات النظر، 

 من عينة الدراسة والتي تقول بأنها متوترة بالنظر إلى المصالح % 2وتدعمها نسبة أخرى تمثل 

  .الشخصية والميوالت الحزبية

  .طبيعة العالقة التي تربط بين لجان األحياء                                                 30:جدول رقم

  الفئات مجموع  أخرى  متوترة  سيئة  حسنة  جيدة

 % % التكرار %  التكرار%  التكرار%  التكرار% التكرار

رؤساء 
  اللجان

/ / 4 67 /  /  /  /  2 33  100 

ممثلي 
الجهات 
 الوصية

/  /  1 16/ /  1 164 67 100 

 99  76 76  2  2 3  3 15  15 3  3 السكان

  

بين الذین یقولون بوجود األنشطة النسبة بين رؤساء لجان األحياء، المالحظ هنا هو تساوي 

 لكل طرف، فالذین یقولون بوجود األنشطة % 50المشترآة والذین یقولون بعدم وجودها، وبنسبة 

  .بادل األفكار والتشاورالمشترآة یرآزون على الدورات الریاضية، النظافة، التشجير، باإلضافة إلى ت

بينما یذهب الذین ینفون وجود األنشطة المشترآة إلى أنه في الوقت الحالي ال توجد برامج 

  .وال أنشطة مشترآة، بحكم آون معظم األنشطة مناسباتية وفقط

 لكون العالقة % 80تذهب نسبة آبيرة من الجهات الوصية عينة الدراسة الميدانية وبنسبة   

ألساس، وإن إختلفوا في التعامل فيما بينهم بعد ذلك، وحتى في سبب التنافس في حد تنافسية في ا

  مصالح الشخصية، نجد وأن نسبة تمثلذاته، ففي ظل الميول السياسية واإلداریة وحتى ال
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 تميل إلى الحياد والعمل على إنفراد، نجد أیضا % 20تميل إلى التعاون، في حين نجد نسبة  % 20

 من عينة % 20تذهب إلى إنكار وجود عالقة أصال، وفي الجانب األخر نجد نسبة  % 20أن نسبة 

الدراسة تقول بوجود عالقة تعاون، ونعتقد أن ذلك یكون بين اللجان التي تستمر في العمل مع 

  .ممثلي الجهات الوصية مهما آان

قات بين  إلى أن العال% 67حيث تذهب النسبة الغالبة من رؤساء لجان األحياء وبنسبة 

لجان األحياء هي عالقات سطحية في الغالب، ویكون اإللتقاء في العادة عندما تستدعي اإلدارة 

الجمعيات وهذه فرصتهم آما یذهب إلى ذلك أحد رؤساء هاته اللجان، حيث تطغى الميول السياسية 

 والحزبية، حتى أنه في بعض األحيان أصبح الهدف من اإللتقاء هو ضرب وتكسير اللجان

 إلى أنه هناك تنسيق بين % 16األخرى، في حين تذهب نسبة أخرى من عينة الدراسة وبنسبة 

 إلى أنه هناك تشاور % 16البعض من لجان األحياء على األقل، وتذهب نسبة أخرى تمثل نسبة 

  .بين لجان األحياء وتبادل لوجهات النظر في القضایا المشترآة

 % 70ة من المبحوثين عينة الدراسة من السكان وبنسبة وفي هذا اإلطار تذهب النسبة الغالب

إلى آونهم یجهلون طبيعة العالقة بين لجنة حيهم ولجان األحياء األخرى، حيث یذهب البعض منهم 

لكون لجنة الحي ليس لها عالقة مع السكان الذین تمثلهم فكيف بلجان األحياء األخرى، في حين تذهب 

  .اور وهذا لتوطيد العالقات فيما بينهم واإلستفادة من بعضهم البعض إلى آونها عالقة تش% 15نسبة 

 من عينة الدراسة تذهب إلى آونها سطحية، فالكل مهتم بحاله بحسب ما % 8على أن نسبة 

 إلى آونه عالقة تنسيق فيما بينهم، وتذهب % 4ذهب إليه أحد المستجوبين، في حين تذهب نسبة 

دود التنفيذ المشترك للبرامج واألنشطة بين البعض من لجان  إلى آونها عالقة في ح% 2نسبة 

األحياء وهو في إعتبارنا الحد الذي تكون فيه هذه اللجان منسجمة من حيث الميول واإلتجاهات 

  .والجدول التالي یبين ذلك
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  .بعضطبيعة عالقة لجان األحياء مع بعضهم ال                                     13:جدول رقم
  السكان  رؤساء اللجان  الفئات

  سطحية 8 4  التكرار

% 67 8  

  تشاور 15 1  التكرار

% 16  15  

  تنسيق 4 1  التكرار

% 16  4  

  تنفيذ 2  /  التكرار

% /  2  

  ال أعرف 70  /  التكرار

% /  70  

  

 نجده ینص على أن عهدة قيام جمعية لجنة الحي القانون األساسيوبالرجوع إلى أحكام 

مهامها یدوم لمدة سنة، على أن المكتب المسير مجبر في آخر السنة على الظفر بعهدة ثانية مع ل

القيام بإجراءات التجدید أو یقوم المكتب المسير في آخر هذه السنة بتقدیم إستقالته من مكتب تسيير 

  .  جمعية لجنة الحي هاته

 تشكل فيما بينها إتحادات وطنية على أننا نلحظ عدم إستطاعة جمعيات لجان األحياء هذه أن  

وال حتى والئية أو بلدیة والسبب في ذلك یرجع إلى آون القانون یحدد فترة حياة جمعيات لجان 

األحياء بمدة سنة، وتتطلب التجدید بعد ذلك، مع إمكانية التجدید لنفس المكتب المسير، وهذا الشرط 

 عضوا مؤسسا 21 هذه اإلتحادات تتطلب یجعل من المستحيل قيام هذه اإلتحادات على أساس أن

ومشارك من بين جمعيات لجان األحياء التي تتوفر فيها جميع الشروط القانونية، وبالنظر إلى آون 

لم تنطلق من نفس تاریخ التأسيس فإن هذا یجعل من إن هذه الجمعيات ـ لجان األحياء ال تتوفر و

نه من غير الممكن أن یتعارف هؤالء  بحيث أبا جدا، أن لم نقل مستحيالتحاد أمرا صعقيام اإل

ن تعارفوا رین في فترة زمنية قصيرة، وحتى وإاألعضاء ـ جمعيات لجان األحياء الواحد والعش

ه في ظل حب ن اتفقوا عليالقيام بإجراءات التأسيس لهذا اإلتحاد حتى وإبعد ذلك فليس من الممكن 

ية في ملفات ب توفر آل الشروط القانونن إجراءات التأسيس تتطلالزعامة وحب الذات، أل
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تحاد بحيث أنه من الممكن أن تنقضي عهدة عضو من األعضاء المؤسسين، األعضاء المشكلين لإل

وحتى ولو تم التجدید فان اإلجراءات تأخذ وقت وهو ما ال یسمح بإتمام إجراءات التأسيس لالتحاد، 

تخاب هذا المكتب المسير ولو لعضو واحد ناهيك عن آون انه من الممكن أن ال یجدد السكان ان

  .فهذا من شأنه أن ینقض اإلجراءات السابقة لتأسيس االتحاد

قرها القانون من شأنها أن تدفع إلى غياب لى ذلك فان فترة السنة هذه التي أوباإلضافة إ  

 الخبرة والتراآمات المعرفية خاصة في ظل غياب تقاليد عمل متداولة بين أعضاء اللجان في

أن تحصل الخبرة والتجربة في ظرف أشهر معدودة، هذا إذا الميدان، ذلك أنه من غير الممكن 

نتخاب نفس األعضاء ألسباب متعددة أو أن نفس بارنا انه من الممكن أن ال یعاد إعتوضعنا في إ

  . األعضاء لم یرغبوا في التجدید ألسباب تخصهم شخصيا

 یحكمها القانون بقدر ما تحكمها المصالح ونعود لنقول بأن عالقاتهم مع بعضهم ال  

والعالقات الشخصية، وعلى هذا نجدها تتكتل في شكل تجمعات غير رسمية بحسب الميول 

السياسية والحزبية المصلحية، ونلحظ هذا في التكتالت التي یقيمها المنتخبون المحليون، بحيث أننا 

 المنتخبين المحليين بحسب األحزاب الممثلة شهدا عدة تكتالت لجمعيات لجان األحياء تدور في فلك

في المجلس، ومن ثمة نجد هذه اللجان تنسق فيما بينها في هذا اإلطار، مع بقاء بعض التنسيق مع 

جمعيات لجان األحياء، ومع البعض منها التي لم تنضم إلى هذه التكتالت أو أنها تحب أن تعمل 

  .  عتبار المصالح الشخصية فوق آل إنباستقاللية عن الكل العتبارات أخرى، ذلك أ

الشيء الذي یمكن مالحظته في هذا اإلطار هو نفي وجود عالقة بين لجان األحياء فيما و  

بينهم، وإن آان البعض من رؤساء هذه اللجان یؤآدون وجود نوع من العالقة، على أنها في 

  .مجملها سطحية محكومة بالعالقات الشخصية

  :الحي بلجنة حي معينةطبيعة عالقة لجنة  -3-5

 من السكان عينة الدراسة إلى أنهم ال یعرفون إن آانت هناك عالقة بين % 76تذهب نسبة 

 إلى التأآيد على عدم وجود هذه العالقة % 10لجنة حيهم ولجنة حي أخر، في حين تذهب نسبة 

بعض منهم أصال، فهم ال یعرفون لجنة حيهم باألساس وینكرون حتى وجودها، في حين یذهب ال

 من عينة الدراسة إلى وجود هذه العالقة من خالل التشاور وتبادل وجهات النظر % 13وبنسبة 

  .وحتى تناول المستجدات واألحداث
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  .          طبيعة عالقة لجنة الحي بلجنة حي أخر                                    23:جدول رقم

  المجموع  ال أعرف   ال توجد عالقة    توجد عالقة  حتماالتاإل

 99 76 10 13  التكرارات

 99  76  10  13 %النسبة 

  

 من السكان عينة الدراسة إلى آونهم ال یعرفون طبيعة هذه العالقة % 47تذهب نسبة 

 إلى آونها عالقة حياد حيث أن لكل لجنة حي إهتماماتها % 16أصال، في حين تذهب نسبة 

 % 16 األخرى، في حين تذهب نسبة أخرى تمثل أیضا ومشاغلها وال یهمها ما یحدث في األحياء

من عينة الدراسة إلى آونها عالقة صراع بحسب المصالح الخاصة باألعضاء من جهة ومصالح 

 إلى آونها عالقة تنافس % 10آل حي على حدا من جهة ثانية، وفي هذا اإلطار دائما تذهب نسبة 

د أآثر من اإلعانات واإلمتيازات، وحتى بعد ذلك بين لجان األحياء بين من یخدم حيه أآثر ویستفي

 % 10التنافس على أحسن حي من حيث النظافة واإلهتمام بالبيئة والمحيط، ومع هذا تذهب نسبة 

أخرى من عينة الدراسة إلى أن العالقة بين لجنة حي وأخر هي عالقة تعاون فيما بينهم من خالل 

  .تبادل وجهات النظر والتشاور

 لكون العالقة % 80آبيرة من الجهات الوصية عينة الدراسة الميدانية وبنسبة تذهب نسبة   

تنافسية في األساس بين لجان األحياء آكل، وإن إختلفوا في التعامل فيما بينهم بعد ذلك، وحتى في 

سبب التنافس في حد ذاته، ففي ظل الميول السياسية واإلداریة وحتى المصالح الشخصية، نجد وأن 

 تميل إلى الحياد والعمل على إنفراد، % 20 تميل إلى التعاون، في حين نجد نسبة 20ثل نسبة تم

   تذهب إلى إنكار وجود عالقة أصال، وفي الجانب األخر نجد نسبة% 20نجد أیضا أن نسبة 

 من عينة الدراسة تقول بوجود عالقة تعاون، ونعتقد أن ذلك یكون بين اللجان التي تستمر % 20 

  .مع ممثلي الجهات الوصية مهما آانفي العمل 

على أنه ومن خالل آل هذا تظهر لنا وأن هناك عالقة فيما بين لجان األحياء، وإن لم تكن 

بين الكل في نفس الوقت، إال أنها موجودة على أرض الواقع وتكون بحسب الظروف، فهي عالقة 

س بين البعض أو حتى عالقة حياد أحيانا، وعالقة تعاون أحيانا أخرى، وقد تكون عالقة تناف

  .صراع في بعض األوقات
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  .                      عالقة لجان األحيان ببعضها البعض                             04: رقمرسم بياني
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ذه، على أنه ومن خالل آل ما سبق تظهر لنا وأن هناك عالقة ما فيما بين لجان األحياء ه

وإن لم تكن بين الكل في نفس الوقت، إال أنها موجودة على أرض الواقع وتكون بحسب الظروف، 

فهي عالقة حياد أحيانا، وعالقة تعاون أحيانا أخرى، وقد تكون عالقة تنافس بين البعض أو حتى 

  .عالقة صراع في بعض األوقات األخرى

اون وتشاور وتبادل لوجهات النظر ولكن في الوقت نفسه توجد بين البعض منها عالقة تع

وتنسيق في بعض األحيان وحتى بين اللجان المتنافسة والتي تختلف في الميول السياسية والحزبية، 

  .فالمعيار هنا هو المصلحة وفقط

  :ـ عالقة لجنة الحي مع غيرها من الجمعيات3-6

 :لتي نجد أنها تهدف إلى لجنة الحي التي جاء بها قانونها األساسي واوبالنظر إلى أهدافإنه 

 بها من قبل لـ المساعدة على إنشاء وتقویة الجمعيات المحلية ذات المنفعة العامة، والتكف1   

  .                                 المواطنين مع العمل على تحقيق أهدافها من خالل المساعدة العمومية

  . ها وخاصة في المجال الثقافي واالجتماعيـ المبادرة إلى خلق أي نشاط له عالقة مع أهداف2   

ـ العمل للوصول إلى نظام الجمعية ذات المنفعة العامة والسهر على المحافظة عليه مع إحترام 3   

ومن ثم فال غرابة بعد ذلك . من القانون المتعلق بالجمعيات30اإلتفاقية المنصوص عليها في المادة 
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 الحضریة الجدیدة هاته عالقة مع مختلف الشرائح في أن نجد للجان األحياء في التجمعات

  .اإلجتماعية وفي مقدمتها الجمعيات المختلفة الناشطة في محيط هذه التجمعات الحضریة

  :جتماعية  أ ـ عالقتها مع الجمعيات اإل

ویكون ذلك من خالل تنسيق الجهود فيما بين الجمعيات الخيریة ولجنة الحي في إعداد   

 جانب هذا وجدنا دعم لجان األحياء ىلتوزیع المعونات على المحتاجين، وإآذا في القوائم وضبطها و

  .جتماعية وخاصة تلك التي تعنى بترقية المواطنة وبصورة غير مباشرة للجمعيات اإلبصورة مباشر

 :  ب ـ عالقتها مع الجمعيات الثقافية

هرات الليلية في القاعة عملت الجمعيات الثقافية على تنشيط وتفعيل األحياء، وخاصة الس  

المتعددة النشاطات بعلي منجلي، أو حتى في دار الشباب عز الدین مجوبي من خالل األیام 

الدراسية والملتقيات وباشتراك البعض من لجان األحياء في اإلعداد لمثل هذه األنشطة بالتنسيق مع 

 وان آان أننا الحظنا هذا الخلط الجمعيات الثقافية، وفي بعض األحيان تقوم بهذه األنشطة بمفردها،

وعدم التخصص أین نجد جمعية ثقافية تقوم ببرمجة أنشطة ریاضية، وأخرى ریاضية تقوم 

 . ببرمجة أنشطة ثقافية وما إلى ذلك

 :  ج ـ عالقتها مع الجمعيات الریاضية

دأبت العدید من الجمعيات سواء الریاضية أو حتى جمعيات لجان األحياء على إقامة   

رات ریاضية سواء ألبناء الحي الواحد، أو حتى دورات ریاضية ما بين األحياء وحتى ما بين دو

 في آل هذا قائمة على التنسيق المشترك والتعاون، ویكون ذلك خاصة في يالمساجد، وه

المناسبات الوطنية، وآذا في الفترة الصيفية، على أننا الحظنا قيام جمعية ریاضية ببرمجة دروس 

  . لألقسام النهائية وآذا أقسام السنة الرابعة متوسطتدعيمية

 :  د ـ عالقتها مع جمعيات أولياء التالميذ

مما تجدر اإلشارة إليه هنا أن لجان األحياء وآذا جمعيات أولياء التالميذ هما الجمعيتين   

ا الذاتية، الوحيدتين من بين سائر الجمعيات التي ليس لها الحق في التمویل وتعتمد على إمكانياته

 ال شك فيه آذلك أن لجان األحياء وفي إطار سعيها لخدمة الحي وسكانه، وبصفة خاصة اومم

الطفولة وما تحتاجه ال بد وأنها تنظر المرافق والتجهيزات التعليمية من مدارس وإآماليات 

ج وثانویات وضرورة قربها من مساآن التالميذ باإلضافة إلى ضرورة توفير األمن داخل وخار

 لسير هذه ةمكانات المادیة والبشریة الالزم إلى ضرورة توفر اإلةهذه المرافق التعليمية، باإلضاف
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المرافق، ولذلك فهي تدعم جمعيات أولياء التالميذ في مسعاها، هذا على المستوى النظري أما في الواقع 

 أعضاء لجنة الحي أو أقاربهم ستثنائية خاصة، وعندما یتعلق األمر بأبناءذلك، إال في حاالت إفال نلمس 

  .هتمام من جهة أخرىلك راجع إلى غياب الوعي من جهة وإلى غياب اإلأو المقربين منهم ولعل ذ

 :ـ عالقتها مع اللجان الدینية للمساجدهـ   

سبق وان تعاملت لجنة الحي وفي الكثير من المناسبات مع اللجان الدینية في المساجد سواء   

 واحد أو بسبب الزمالة أو الصداقة الشخصية بين األعضاء في هذه بحكم نشاطهم في حي

نخراط البعض في الجمعيتين م المشترك في خدمة الحي وسكانه وإالجمعيات وحتى بسبب االهتما

الدینية ولجنة الحي في نفس الوقت أو بحكم النشاط المشترك ضمن مجلس سبل الخيرات الذي 

قاف آإطار قانوني ینظم عملية إعانة الفقراء والمحتاجين من أسسته وزارة الشؤون الدینية واألو

  .خالل التنسيق المشترك بين الجمعيتين في إعداد ودراسة القوائم والتصدیق عليها

ن الدور التكاملي ألجل الصالح العام بين آل األطراف وآخالصة لكل ما قيل سابقا، فإ  

جلي مابين ممثلي الدولة وممثلي السكان المعنية في حقل التجمعات الحضریة الجدیدة علي من

عتباره الصالح العام  یبنى على أساس تكاملي واضعا في إوممثلي األحزاب السياسية، ینبغي أن

المصالح الشخصية والميول الحزبية، آما أنه عن لهذه التجمعات الحضریة الجدیدة، وبغض النظر 

ها وواجباتها وأن تتوقف عن لوم اآلخرین عند على الجهات الوصية أن تفهم بأنه عليها القيام بدور

  .عجزها عن القيام بدورها
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وآما لكل بداية نهاية، ولكل نقطة إنطالق وصول، وآختام لهذا العمل، فإن هذه المذآرة 

 07 الدراسة بالوحدة الجوارية  بها تمتفي التجمعات الحضرية الجديدة، قدلجان األحياء ب اهتمت

 ديدة الجالتجمعات الحضريةة بواقع لجان األحياء في  األخيرعلي منجلي الخروب، وعرفتنا هذه

من تطبيق اإلجراءات المنهجية في إعداد البحوث اإلجتماعية والتي قمنا تنا أيضا أآثر، ومكن

  .بدراستها طيلة سنوات فترة التدرج

 مالمح الخصائص اإلجتماعية لممثلي هذه  الهدف من الدراسة هو الكشف عن ومن ثم فإن

طبيعة عالقاتها اإلضافة إلى على وجه الخصوص باإلجتماعية ائفها والوظيفة وظاللجان وآذا 

وأنماط تفاعلها في هذه التجمعات الحضرية الجديدة، ومن خالل هذا المنطلق وضعنا فرضيات 

ونحاول اآلن التحقق من صدقها من خالل النتائج التي تم التوصل إليها من بيانات الدراسة 

  . الميدانية، وفيما يلي النتائج المستخلصة من هذه الدراسة

 العمرية السائدة في تشكيلة لجان األحياء في التجمعات الحضرية الجديدة بعلي ن الفئةإ

ور  من فئة الكهول وترتبط بطبيعة السكان المرحلين إلى هذه األحياء، وأن عامل السن له دمنجلي هي

  .حتياجات األفراد وتوجههم إلى العمل التطوعي في لجان األحياءآبير في تحديد مطالب وأهداف وإ

لرجوع إلى بيانات الدراسة الميدانية تبين لنا أن مجموع رؤساء لجان األحياء هم من باو  

 أساس الرجال وهو ما يدعم خصوصية ذهنية الجزائري والذي ينظر إلى عمل لجان األحياء على

 التي ال تنازعه فيها المرأة، وهو آذلك نفس اإلعتقاد ختصاصاتهاأنه عمل رجالي بحث وهو من 

النساء المستجوبات من السكان عينة الدراسة ذلك أن أغلبيتهم ال يعرفون أو حتى ال السائد عند 

موجودة، وذلك بحكم أنهم منشغلون باألمور المنزلية يسمعون بلجان األحياء وال يعرفون حتى أنها 

  .الداخلية أآثر

ته  يتضح وأن نشاط لجان األحياء يتطلب اإلستقرار اإلجتماعي وفي مقدموإلى جانب هذا

الزواج، ذلك أن اإلنسان يبدأ بتحقيق حاجياته الضرورية واألساسية أوال من مأآل ومشرب 

وسكن، ثم بعد ذلك يستمر في تحقيق حاجياته الكمالية من الرغبة في المكانة وفي تحقيق الذات إلى 

  . أعمال البر والخير
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ذه التجمعات  يتضح لنا وأن المستوى التعليمي للسكان في هعلى أنه من جهة أخرى  

الحضرية الجديدة هو في المستوى المتوسط، وهو متوسط حاصل جمع المستوى اإلآمالي 

والثانوي وهو أيضا ما يتناسب والوضعية اإلجتماعية واإلقتصادية لهذه األحياء، خاصة في ظل أن 

هذه اإلجابات آانت في معظمها من األبناء، وبالرجوع إلى رؤساء لجان األحياء والمتأتية من 

األحياء نفسها نجد أن المستوى التعليمي هو االبتدائي ونعتقد أن ذلك راجع إلى عامل السن الكبير 

  .بالنسبة لرؤساء هذه اللجان

 وإقتصادي هم الذين يوإنه ليس من نافلة القول أن األفراد الذين لديهم إستقرار إجتماع  

 في حقيقته نشاط تطوعي قائم أساسا  أن هذا النشاط هوكيقومون بالنشاط في لجان األحياء، ذل

لخدمة الحي وسكانه ومن ثم فليس من المعقول أن يقوم به المحتاجون أنفسهم والذين هم في أمس 

الحاجة إلى العون والمساعدة، ولكنه في نفس الوقت ال يقوم به األغنياء المترفين ذلك أنهم ليس 

صادية، ولم يبقى إذا إال أن تقوم به الطبقة لديهم الوقت وال تسمح به ظروفهم االجتماعية واالقت

  . المتوسطة

ومما سبق يمكن القول بأن آل من السن والجنس والمستوى التعليمي والدخل والمكانة 

االجتماعية هي عوامل مهمة لتبيان مالمح الخصائص االجتماعية لألفراد المشارآين في نشاط 

 اإلجتماعية هي حافز و دافع في نفس الوقت، فهي لجان األحياء وآذا المستجوبين، حيث أن المكانة

حافز لألفراد للمساهمة في نشاط لجان األحياء، وفي نفس الوقت هي دافع لرؤساء لجان األحياء 

إلى السعي لضم ومشارآة أصحاب النفوذ في الحي السكني وضمان دعمهم ومساعدتهم لقضاء 

 يمكن القول أن فئة الكهول هي األنسب لقيادة حاجيات الحي وسكانه وتنفيذ أهداف اللجان هذه، آما

لجان األحياء بحكم األهداف التي تسعى إليها هذه الجان والتي هي من صميم اهتماماتهم، باإلضافة 

إلى ما يمكن أن تسديه خبراتهم وتجاربهم الشخصية، إال أنه ما يمكن أن يقال من جانب أخر وفيما 

بول لما له من أضرار على قلة الوعي وما يؤدي إليه من يخص الجانب التعليمي وان آان غير مق

عدم االهتمام بالعديد من القضايا، ذلك أن لجنة الحي وان آان من صميم اهتماماتها العناية بالفئات 

المعوزة والمحرومة فان ذلك ال يعني إغفال باقي الفئات األخرى من األطفال والشباب وآبار السن 

ى غياب أهل االختصاص والكفاءات التي يمكن أن تدعم نشاط هذه وما إلى ذلك باإلضافة إل

 .  اللجان
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على أنه يتبين لنا من خالل هذا التصور الذي نعيب فيه على رؤساء هاته اللجان تحويلها  

إلى مستثمرات خاصة، وآذا جعلها مناسباتية وآأن األمر حتمي، واإلبتعاد بها عن األمل المرتجى 

 .لكفاءات واإلطارات الفاعلة في الحي السكني على أقل تقديرمنها آمحضن لتفريخ ا

 تحت نثم على أفراد الجهات الوصية الكف عن النظر إلى أفراد هذه اللجان آمرؤوسي 

 بأنهم متطوعون لخدمة وليسو مأجورين، ثم عليهم بعد ذلك أن يضعوا نإمرتهم، وأن ال ينسو

  . األمر متعلق باالنتماءات والميول السياسيةمصلحة الوطن والمواطن قبل آل اعتبار ولو آان

 أن يعوا قدر المهام والمسؤوليات الكبيرة المنيطة بهذه يستحسن منهمومن جانب السكان   

اللجان وأن يسعوا إلى مساعدتهم وأن ال ينسوا بأنهم مواطنين مثلهم ومتطوعين، وفوق ذلك هم 

  .   يسعون لخدمتهم ولو بصورة غير مباشرة

ع  لجان األحياء ومن خالل آل ما طرح ال يرقى إليها شك، ذلك أن المشرإن أهمية

عن  أهدافها األساسية حتى ال تخفى و ال تحرف وال تحيد د، وحدالجزائري تناولها وخصها بقانون

مسارها المرسوم لها ولكي تؤدي وتقوم بأهدافها على أحسن صورة وأآمل وجه، ثم هناك هذا 

التنوع والتباين في مفهومها وتصورها وآذا األهداف المنيطة بها والمرجوة منها، في نظر آل من 

  .رؤساءها وأفراد الجهات الوصية وآذا السكان

 على طغيان  إلى التأآيدلجهات الثالث أغلبية المستجوبين من اوفي هذا اإلطار يذهب

ال يمكن إغفال المصالح النسب واألسباب بعد ذلك، على أنه المصالح الشخصية وإن إختلفت 

األخرى، وألنه حتى هذه المصالح األخرى التي يسعى إليها أعضاء لجنة الحي سواء آانت مصالح 

  .اية في خدمة المصالح الشخصيةفئوية أو حتى حزبية أو مصالح إدارية فهي آلها تصب في النه

 حول طبيعة الخدمات المقدمة من طرف لجنة الحي تبعا  بعد ذلكإختلفت وجهات النظروإن 

لخلفيات المشارآة في هذه اللجان من جهة، وآذا لخلفيات التصور عن لجنة الحي ومهامها وآذا 

وعدم االستجابة من قبل األدوار التي تقوم بها في الواقع، وآل هذا في ضوء قلة اإلمكانيات 

الجهات الوصية وآذا عدم تقبل األمر الواقع من قبل المواطنين، خاصة في ظل تدني الوعي 

وطغيان المصالح الخاصة، وفي ضوء آل هذا جاء اإلجماع على الوظائف التالية وترتيبها على 

 .الوظيفة االجتماعية ثم الثقافية ثم السياسية: النحو التالي

 أن عالقة لجنة الحي بالسكان تتحدد في ضوء طبيعة األهداف المحددة سلفا ومجمل القول 

من قبل المشرع من جهة، وآذا تلك المسطرة من قبل الطاقم المسيرـ أعضاء المكتب ـ وفي ضوء 
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التشريع المعمول به من جهة أخرى، على أننا نلحظ أن هناك إجماع حول التعاون بين لجنة الحي 

بحوثين، ولكن في نفس الوقت هذا التعاون ال يلغي التعارض بين المصالح والسكان من قبل الم

المختلفة لألطراف، على أن السكان من طبيعتهم حل مشاآلهم بأنفسهم وال يلجئون إلى لجنة الحي 

إال في القليل النادر، وحتى هذا القليل النادر في مجمله له عالقة بشكل أو بأخر بأعضاء لجنة 

د معظم المتصلين قد حلة مشاآلهم والتي هي في مجملها ذات طبيعة خاصة، ذلك الحي، ومن ثم نج

أن أغلب السكان ال يمولون وال يشارآون في تمويل لجنة الحي، ولكنهم يعتقدون بأن عالقة لجنة 

 .الحي بالسكان من الممكن أن تكون حسنة في مجملها

ية مرتبطة أساسا بالميول  يمكن القول بأن عالقة لجنة الحي بالجهات الوصوعلى هذا

والمصالح الشخصية، وهي سيئة في غالب األحيان، ذلك أنها ليست مرتبطة بدورها المطلبي فقط، 

التعاون  وأنفقد تكون مرتبطة بالميول والمصالح المتبادلة، وحتى الميول والمصالح الحزبية، 

ي في مجملها بطلب من الموجود بينهما هو تعاون مناسباتي بحسب األنشطة المقامة والتي ه

الجهات الوصية، ومن ثم يتبين طبيعة التنسيق القائم بينهم، والذي هو آذلك مناسباتي أيضا، في 

حين تتابع هذه اللجان أنشطة المرافق اإلدارية المختلفة بحكم إرتباطها الوثيق بالحياة اليومية 

 تمويل، دلخلل، ذلك أنه ال يوجللمواطن، وذلك من خالل اإلتصال والتنبيه إلى مواطن القصور وا

وال توجد إمكانيات آافية لهذه اللجان، وما هو موجود هو توجيه لألنشطة والبرامج ألحياء معينة 

     .من حيث النظافة مثال حيث يتم الترآيز على مراآز األحياء وترك األخرى

 التي تواجه جمع الكل على أنه من أهم الصعوباتية أوبخصوص عالقتها باألحزاب السياس 

نشاط لجان األحياء في التجمعات الحضرية الجديدة بعلي منجلي هو هذا الخلط بين النشاط 

الجمعوي والنشاط السياسي، فالكل يجمع على وجود عالقة بين لجان األحياء واألحزاب السياسية 

ة عند وإن آانت هذه العالقة بينة وواضحة للعيان في معظم األحياء عند البعض نجدها مستتر

 ةالبعض األخر، فالبعض من أعضاء لجان األحياء يخفي ميوله السياسية ويظهر ميوله اإليديولوجي

  .  ويظهر ميوله الحزبيةةوالبعض األخر على العكس من ذلك، بحيث يخفي ميوله اإليديولوجي

اء هو نفي وجود عالقة بين لجان األحيآذلك  الذي يمكن مالحظته  الالفت لإلنتباه والشيءو  

فيما بينهم، وإن آان البعض من رؤساء هذه اللجان يؤآدون وجود نوع من العالقة، على أنها في 

مجملها سطحية محكومة بالعالقات الشخصية، على أنه ومن خالل آل ما سبق تظهر لنا وأن هناك 

دة على عالقة ما فيما بين لجان األحياء هذه، وإن لم تكن بين الكل في نفس الوقت، إال أنها موجو
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أرض الواقع وتكون بحسب الظروف، فهي عالقة حياد أحيانا، وعالقة تعاون أحيانا أخرى، وقد 

تكون عالقة تنافس بين البعض أو حتى عالقة صراع في بعض األوقات األخرى، ولكن في الوقت 

نفسه توجد بين البعض منها عالقة تعاون وتشاور وتبادل لوجهات النظر وتنسيق في بعض 

ن وحتى بين اللجان المتنافسة والتي تختلف في الميول السياسية والحزبية، فالمعيار هنا هو األحيا

 . المصلحة وفقط

وآخالصة لكل ما قيل سابقا، وبالنظر إلى تعدد عالقات لجان األحياء تبعا لتعدد الجهات   

ر إلى تنوع والجمعيات المختلفة في محيط التجمعات الحضرية الجديدة بعلي منجلي، وآذا بالنظ

عالقاتها تبعا لخلفيات المشارآة في هذا النشاط الجمعوي، فإن الدور التكاملي ألجل الصالح العام 

بين آل األطراف المعنية في حقل التجمعات الحضرية الجديدة علي منجلي مابين ممثلي الدولة 

اضعا في إعتباره وممثلي السكان وممثلي األحزاب السياسية، ينبغي أن يبنى على أساس تكاملي و

الصالح العام لهذه التجمعات الحضرية الجديدة، وبغض النظر المصالح الشخصية والميول 

الحزبية، آما أنه على الجهات الوصية أن تفهم بأنه عليها القيام بدورها وواجباتها وأن تتوقف عن 

  .لوم اآلخرين عند عجزها عن القيام بدورها
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  :یلي والتي تتمثل فيما نسجل بعض النقائص المالحظة توصلنا إليهامن خالل نتائج الدراسة التي 

 اإلحتكاك  عدم تعاون لجان األحياء والسكان، للنهوض بالحي السكني وذلك من خالل ـ نقص في1

  .والتواصل بين اإلثنين اللجنة والسكان

لخدمة األحياء  التشاور والتنسيق  عدمينها، وذلك من خاللتعاون لجان األحياء فيما ب ـ نقص في 2

  .التي تنشط بها وخدمة المجتمع آكل

فتح قنوات اإلتصال بدليل عدم  تعاون لجنة الحي مع الجهات الوصية المختلفة،  ـ نقص في3

  .والتواصل وتقدیم النصح والمشورة

ة  وفي مقدمتها الجمعيات المختلف تعاون لجنة الحي مع مختلف الشرائح اإلجتماعية ـ نقص في4 

  .الناشطة في الميدان بالرغم من أن الهدف هو خدمة السكان

إحترام عدم تفریق لجان األحياء بين العمل الجمعوي و النشاط الحزبي، باإلضافة إلى عدم  ـ 5

  . المختلفةاألنشطةالقانون والفصل بين 

 وآذا الجمعویة المعنية بالتجمعات ،صية توفر إرادة حاسمة من قبل مختلف الجهات الوعدم ـ 6

  .الحضریة الجدیدة لترقية العمل الجمعوي وآل ذلك من خالل العمل الجاد والبناء والمثمر

آذا  الدعم والتشجيع، و عدم بلجان األحياء والجمعيات األخرى، من خاللنقص في اإلهتمام ـ 7

  . وى التجمعات الحضریة الجدیدةإشراآها في صنع القرار على مستعدم 

 على الرغم  إهتمام الطلبة عموما والمختصين اإلجتماعيين بمثل هذه البحوث العلمية،نقص في ـ 8

  . بالنسبة للسكانالتجمعات الحضریة الجدیدةمن أهمية لجان األحياء وآذا 

 سكان و لل فينبغي مراعات هذه النقائص خدمة،وإذا آان هناك مجهود في هذا اإلتجاه  

  .للمجتمع آكل
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 126 ) 11-9(توزیع التجهيزات على وحدات الجوار 2
 142 المجمعات السكنية وعدد السكنات بها وأنواعها 3
 144 07یة  الوحدة الجوار01 بالمجمع السكني نموذج إلختيار جزء من عينة الدراسة 4
 152 .خاصية السن للمستجوبين 5
 154 .خاصية الجنس للمستجوبين 6
 155 .الحالة المدنية للمستجوبين من رؤساء اللجان عينة الدراسة 7
 157  المستوى التعليمي للمستجوبين 8
 158 .الدخل الشخصي لرؤساء لجان األحياء عينة الدراسة 9

 164 دور لجان األحياء  10
 165 .هداف لجنة الحي بحسب رؤسائهاأ 11
 166 .الصفة التمثلية للجنة الحي بحسب ممثلي الجهات الوصية والسكان 12
 167 .أولویات لجنة الحي بحسب ممثلي الجهات الوصية والسكان 13
 168 نوع الخدمات المقدمة من طرف لجنة الحي بحسب الجهات الوصية 14
 168 .ؤساء اللجانمدى آفایة اإلمكانيات بحسب ر 15
 170 . بحسب رؤساء اللجان والسكانوظائف لجنة الحي 16
 172 .مدى تمثيل لجنة الحي للسكان بحسب رأي السكان 17
 176 .طبيعة العالقة بين لجنة الحي والسكان 18
 177 . تعاون لجنة الحي مع السكان بحسب النساء من السكان عينة الدراسة 19
 177 .ة الحي والسكان التعاون بين لجن 20
 178  رؤیة المبحوثين من السكان للجنة الحيمدى 21
 178  مع لجنة الحي السكان تعامل 22
 179  الرضا عن طبيعة المعاملة 23
 180 .حل المشاآل المطروحةمدى   24
 180 .دور لجنة الحي في حل المشاآل 25
 182 . في تمویل لجنة الحي السكانمساهمة 26
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 190 .العالقة بين لجنة الحي واإلدارةيعة طب  27
 191 .رتباط لجنة الحي باإلدارةصفة اإل  28
 196 . عالقة لجان األحياء باألحزاب السياسية 29
 198 .طبيعة العالقة التي تربط بين لجان األحياء 30
 200 .طبيعة عالقة لجان األحياء مع بعضهم البعض 31
 202 .جنة حي أخرطبيعة عالقة لجنة الحي بل 32

  

  :فهرس الرسوم البيانية3- 

رقم 
 لرسما

رقم  العنوان
الصفحة

  135  الهيكل التنظيمي للجان األحياء  1
 153  فئات السن لدى السكان المستجوبيناصيةخ 2
 163 .دور لجان األحياء بحسب السكان 3
 183 .تصور عالقة لجنة الحي بالسكان 4
 203 .عضها البعضنوع عالقة لجان األحيان بب 5

  

  :فهرس الخرائط4- 

رقم 
خریطةال

رقم  العنوان
الصفحة

 100 خریطة مدینة قسنطينة وحدودها اإلداریة 1
 107 موقع التجمعات الحضریة الجدیدة علي منجليخریطة  2

 129  ر عامظمن -التجمعات الحضریة الجدیدة علي منجليخریطة   3

 139 لي علي منج07طة الوحدة الجواریة یخر  4

 

  
 



 
Summary 
 
As the society knew different stages of civilization and progress, the city also 
faced several difficulties and problems, even if these latter differed from one 
city to another. This fact created a serious civic crisis that threatened the security 
and safety of civic life. So the solution was *new civic agglomerations* as a 
substitute. And because these new civic agglomerations are parts of larger and 
wider real societies, they are established mainly to achieve social, cultural and 
economic specific targets. One of the characteristics of the modern society is the 
existence of huge quantities of groups that Algerian society knew much of them, 
especially after social transformations following the events of October 1988, and 
the appearance of multipartite, as well as the 31/90 law. These transformations 
encouraged the emergence of many social, cultural, sportive and political 
associations. Among these associations *city committees* that play the role of 
mediators between habitants and authorities. Confrontations and verbal 
disputing between these representatives in front of the administration city gate 
became a habitual phenomenon. In this respect, we noticed troubles in 
relationship among city committees, in addition to serious complaints and clear 
dissatisfaction of all parts. So, where is the problem? What is the nature of 
relationship and interactions between members of city committees? What are the 
backgrounds on which these relationships are based? And what are the new 
functions of city committees in new civic agglomerations in Ali MENDJLI? 
That is how the whole study lasted almost two years including six months of 
practical work. This study touched the seventh unity of Ali MENDJLI with its 
five agglomerations, and took six members of city committees’ representatives 
and the same number of authority representatives, in addition to habitants from 
these five agglomerations with a rate of 3.5 percent from the specimen of this 
study.  
 
 As a conclusion, and according to our practical work, it was clear for us 
that there are different patterns of relationships between city committees 
according to the active sides and associations in the field of   new civic 
agglomerations in Ali MENDJLI. In general, these relationships are pragmatic, 
superficial and occasional, as they lack to cooperation and lasted harmony, 
although their call for its complementary role and for the general benefit of all 
concerned parts.    
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